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Konkurs na esej z okazji 100. rocznicy stosunków dyplomatycznych
między Japonią i Polską

W 2019 roku Polska i Japonia świętowały setną rocznicę nawiązania stosunków
dyplomatycznych. Jako Polsko-Japońskie Stowarzyszenie Młodzieży, zorganizowaliśmy
konkurs w nadziei, że uda nam się zorganizować projekt, w którym weźmie udział duża
liczba Japończyków oraz Polaków i zostanie to zapamiętane w przyszłości.
Przeprowadziliśmy konkurs plastyczny dla dzieci oraz konkurs na esej dla wszystkich
chętnych, dlatego cieszymy się, że zgłosiło się tak bardzo wiele osób.
Przed tym wydarzeniem otrzymaliśmy wsparcie od naprawdę wielu osób oraz
instytucji. Chcielibyśmy w tym miejscu szczególnie im podziękować Instytutowi Polskiemu
w Tokio – za przyznanie konkursowi statusu wydarzenia towarzyszącego obchodom 100.
rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między Japonią i Polską, nagrody
rzeczowe, pomoc w organizacji ceremonii dla laureatów w Tokio oraz promocję wydarzenia.
Firmom: Fujitsu Kyushu Systems Co., Folkstar, Wydawnictwu Kirin, Wydawnictwu
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz przewodnikowi po literaturze japonistycznej Honbon –
za wsparcie finansowe, przekazanie nagród rzeczowych oraz wsparcie w promocji.
Portalowi Japonia-Online oraz magazynowi Torii – za objęcie konkursu patronatem
medialnym.
Ogromne podziękowania należą się również jury, które podjęło się rzetelnej oceny
nadesłanych prac: pani dr Ewie Kamińskiej z Instytutu Studiów Międzykulturowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego, panu Kazuo Fujii, profesorowi emeritusowi Uniwersytetu
Kwansei Gakuin, panu Taku Okazaki, adiunktowi na Uniwersytecie Tokiwa, panu Shigeo
Matsutomi, Ambasadorowi Japonii w Polsce oraz Pani Marii Żurawskiej, Dyrektor Instytutu
Polskiego w Tokio.
Chcielibyśmy rownież bardzo podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w
konkursie. Przeczytaliśmy wszystkie prace i możemy śmiało stwierdzić, że wszystkie z nich
intensywnie przekazują przemyślenia na temat Japonii i Polski.
Z wielką przyjemnością chcielibyśmy ogłosić zwycięskie prace publikując je w formie
elektronicznej na samym początku nowych stosunkow dyplomatycznych między Japonią i
Polską. Mamy wielką nadzieję, że jak najwięcej osób je przeczyta i stanie się to okazją do
lepszego zrozumienia Japonii i Polski.

Polsko-Japońskie Stowarzyszenie Młodzieży
Przewodnicząca
Yumi Yoshida
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Zarys konkursu na esej
Konkurs na esej z okazji 100. rocznicy nawiązania stosunków
dyplomatycznych
między Polską i Japonią
Okres realizacji:

1 kwietnia 2019 - 31 stycznia 2020

Cel:

Uczczenie
setnej
rocznicy
nawiązania
stosunków
dyplomatycznych między Japonią i Polską oraz promocja
wzajemnego zrozumienia i przyjaźni.

Organizator:

Polsko-Japońskie Stowarzyszenie Młodzieży

Jury:

Pan Taku Okazaki, adiunkt na Uniwersytecie Tokiwa
Pani dr Ewa Kamińska, Instytut Studiów Międzykulturowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego
Pan Kazuo Fujii, profesor emeritus Uniwersytetu Kwansei
Gakuin
Pan Matsutomi Shigeo, Ambasador Japonii w Polsce
Pani Maria Żurawska, Dyrektor Instytutu Polskiego w Tokio

Sponsorzy:

Patronat medialny:

Wsparcie:
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Zwycięzcy Konkursu
Edycja polska
I miejsce:
Anna Grajny „Smak przyjaźni”
II miejsce:
Ilona Maciejewska „Moi dziadkowie z Kioto”
III miejsce:
Natalia Brelik „Japonia w sercu polskich gór…”
Aleksandra Kinami „Shikata nai”
V miejsce:
Maria Roczniewska „Zostawiłam serce w Japonii”
VI miejsce:
Gabriela Wilewska „Literatura jako istotny element japońskiej kultury”
VII miejsce: Kira Rückemann „Tradycja: most łączący ponadczasowość Polski i Japonii”
VIII miejsce: Remigiusz Ogonowski „Fantastyczna Japonia”
IX miejsce:
Michał Radtke „Kiedy anime przypada do gustu”
X miejsce:
Marta Zdrada „Wśród kwiatów wiśnia, wśród marzeń Japonia”
Nagroda Specjalna Polsko-Japońskiego Stowarzyszenia Młodzieży:
Roman Antolak „Mój jeden dzień z życia”
Wyróżnienia: Wiktoria Konopka „Między deserem a śniadaniem Czyli słowo o chlebie w
Polsce i Japonii”
Natalia Chróst „W jaki sposób zainteresowanie Japonią wpłynęło na moje
życie?”
Edycja japońska
I miejsce:
Mei Orikasa „Polska i Ja”
Kazuki Mimura „Matsushima”
III miejsce:
Maki Nagumo „Ekspresyjna Polska”
IV miejsce:
Chie Nakata „Ważna osoba spotkana w Polsce”
V miejsce:
Nao Yamato „Sposób dla kobiet z dziedzin STEM na naukę w Polsce”
Junichiro Sakamoto „Aż do nieba” budujcie wzajemne zrozumienie NEXT100
lat"
VII miejsce: Yuki Izuishi „Aby spotkać jeszcze niewidzianego przyjaciela”
VIII miejsce: Naoya Toriyama „Co u licha? – Polski urok”
IX miejsce:
Yosuke Kuriyama „I wtedy poznałem Polskę…”
X miejsce:
Mitsuyoshi Hattori „Kwitnąca w Polsce wiśnia przyjaźni”
XI miejsce:
Toshihiro Koike „Jak zmierzyć się z przeszłością Japonii i Polski? Nauka
płynąca z teatralnej adaptacji "Dziadów.”

5

Zwycięska kolekcja esejów

Mój jeden dzień z życia

Roman Antolak
„Mój jeden dzień z życia”

Idę spokojnie chodnikiem i wdycham głęboko świeży zapach powietrza po burzy.
Wtem przypominają mi się pewne słowa:
“W noce, gdy wicher
w zawody z deszczem hula,
w noce, gdy z deszczem
na przemian śniegiem miecie
(...)”.
Ten fragment Man’yōshū – najstarszej antologii poezji japońskiej szczególnie
zapadł mi w pamięć. To właśnie od niego zaczęło się moje zauroczenie Japonią, które później
przerodziło się w miłość. Dzięki niemu odkryłem drogę, którą kroczę po dziś dzień. Nie
wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej.
Zatrzymuję się na chwilę przed drewnianą bramą torii. Umieszczone na niej znaki
kanji oznaczają ziemię, ogień, powietrze i wodę. Gdy przez nią przechodzę, opuszczają mnie
wszelkie zmartwienia. Gdy byłem tu po raz pierwszy, nie mogłem uwierzyć, do jakiego
fantastycznego miejsca trafiłem. Nie spodziewałem się, że coś takiego znajduje się w moim
niewielkim miasteczku.
Zbliżam się do drewnianego budynku. Dōjō – sala treningowa wygląda niepozornie.
Jedynie znaki kanji na tabliczce przy wejściu świadczą o jej niezwykłości. Wchodzę do środka
i zdejmuję buty.
Ohayō gozaimasu, dzień dobry – mówię przy wejściu. Znam już podstawy języka
japońskiego zarówno w mowie jak i w piśmie. Z wielkim zaangażowaniem przygotowuje się
do pierwszego egzaminu z tego wspaniałego języka.
Mijam wiatrołap i wchodzę do kolejnej części dōjō. Stąd już widać główną salę
treningową. Mistrz stoi właśnie tam z prawdziwą kataną w ręku. Ćwiczy kata – ustalony
układ ruchów i ciosów szkoły Tenshin Shōden Katori Shintō-ryū. Ponieważ zwykle trenujemy
walkę gołymi rękami, to taki pokaz z mieczem robi wrażenie.
Przypomina mi się, że wspominałem mistrzowi, że byłem ostatnio na festiwalu
kultury japońskiej. Poza cudownym koncertem na shamisenie w wykonaniu prawdziwego
Japończyka (nie miał nagłośnienia, więc zaprosił nas na samą scenę!), licznymi stoiskami z
japońskimi słodyczami, gadżetami i mangami, a także wieloma innymi atrakcjami, był
jeszcze pokaz i warsztaty kendō. Tam nauczyłem się podstaw walki shinai`em –
bambusowym mieczem. Zapewne dlatego mistrz postanowił pokazać mi swoją szkołę drogi
miecza.
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Do dōjō przychodzą pozostali uczniowie. Nie jest nas zbyt wiele. Oprócz mnie tylko
dwoje dziesięciolatków. Co prawda na zajęcia z jūdō w hali sportowej koło lokalnej szkoły
przychodzi nas więcej, ale i tak nie ma nikogo podobnego do mnie gabarytowo z kim
mógłbym ćwiczyć techniki. Smuci mnie to, że jest nas tak mało, bo kto będzie przekazywał
wiedzę o japońskich sztukach walki następnym pokoleniom?
Przebieram się w swoje jūdōgi i wdycham zapach kadzidełek. Nie palą się, ale
wystarczy, że stoją w ozdobnej wazie, a ich przyjemna woń roznosi się po pomieszczeniu.
Sam w domu też mam kilka i zapalam je od czasu do czasu, by poprawić sobie nastrój.
Gdy wszyscy są już gotowi, przekraczamy próg głównej sali, zatrzymując się na
chwilę na ukłon. Potem siadamy w pozycji seiza w rządku według stopnia, a mistrz przed
nami i kłaniamy się ołtarzowi shintō. Następnie mistrz odwraca się do nas i kłaniamy się
znowu, sobie nawzajem. Od pierwszego treningu wiedziałem, że sztuki walki są czymś dla
mnie. Bez zastanowienia kupiłem jūdōgi – ubranie treningowe. Nie potrafię nie pójść na
trening, nawet jak gorzej się czuję (wtedy robię wszystko spokojniej a mistrz to rozumie),
bo dla mnie jest to jak oddychanie.
Rozciągam się do granic możliwości i słucham opowieści mistrza o japońskich
sztukach walki. Nazwiska ich założycieli, daty ich powstania i cała pozostała wiedza
teoretyczna jest tak samo ważna jak sprawność fizyczna.
Kolejną częścią treningu są ukemi-waza – techniki padów i przewrotów. Mogą
przydać się wszędzie, bo uczą jak miękko wylądować na ziemi, żeby nie zrobić sobie krzywdy.
Nawet przy upadku na beton.
Poza karate i jūdō, mistrz uczy nas technik zaczerpniętych z innych stylów, jak na
przykład z aikidō. Walka bronią także wchodzi w grę (nunchaku jest najtrudniejsze do
opanowania). Nie mamy ograniczeń, bo jak mówi mistrz, nigdy nie wiadomo, co się może
przydać. Ostatnio mieliśmy nawet walkę kartą kredytową, bowiem wszytko może stać się
bronią.
Po technikach zaczynamy siłówkę. Czyli według mistrza najlepszą część treningu.
Pompki, przysiady, podciąganie na drążku, brzuszki i podnoszenie ciężarów. Wszystko po
kilka serii, żeby wzmocnić ciało. Dopiero teraz kłaniamy się ołtarzowi shintō, sali, dziękujemy
mistrzowi i możemy wracać do domu.
Jednakże trening nie kończy się po opuszczeniu dōjō. Nieodłącznym jego
elementem jest w pierwszej kolejności jedzenie, a dopiero potem odpoczynek. Często
jadam pałeczkami, zwłaszcza dania z ryżem. Rodzina się ze mnie śmieje, ale mi sprawia to
przyjemność. A posiłku nie wyobrażam sobie bez herbaty.
Otwieram szafkę. W środku znajdują się puszki, tubki i torebki. Każda ma w sobie
inne liście zielonej, czarnej, białej, turkusowej lub czerwonej herbaty. Wszystkie są wysokiej
jakości i świetnie smakują, ale tym razem wybieram tę specjalną. Jest to matcha – tradycyjna
japońska sproszkowana herbata zielona. Moja ulubiona.
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Pamiętam, gdy przypadkiem trafiłem do profesjonalnego sklepu z herbatą.
Cudowna woń wielu różnych jej rodzajów od razu poprawiła mi nastrój. Poprosiłem wtedy
o herbatę zieloną. Nigdy wcześniej jej nie piłem, ale chciałem zobaczyć co to takiego.
Dostałem japońską herbatę bancha arashiyama – niebezpieczne wzgórza. Na miejscu
zostałem poinstruowany jak prawidłowo ją zaparzyć i wtedy stwierdziłem, że to sztuka.
Wtedy właśnie wkroczyłem na chadō – drogę herbaty.
W moim małym czajniczku właśnie gotuje się woda. Wlewam ją do garnuszka, żeby
ostygła do osiemdziesięciu stopni Celsjusza. W międzyczasie wsypuję niewielką ilość
zielonego proszku do specjalnej czarki (matchawan) za pomocą chashaku – małej
bambusowej łyżeczki. Sprawdzam termometrem do cieczy temperaturę wody – idealna!
Wlewam ją do czarki i mieszam chasen`em – bambusową miotełką. Gdy na zielonym
naparze pojawia się piana, matcha jest gotowa.
Odpoczywam pijąc herbatę w spokoju. Zmartwienia znikają już po pierwszym łyku.
Nie ważne, co wydarzy się jutro. Teraz czuję w ustach bogaty smak ciepłego naparu!
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Japonia w sercu polskich gór…

Natalia Brelik
„Japonia w sercu polskich gór…”

Dla mnie poznawanie Japonii rozpoczęło się, gdy miałam 7 lat. Wcale nie musiałam
wyjeżdżać do Kraju Kwitnącej Wiśni. Wraz z moimi rodzicami wybraliśmy się w polskie góry
do miejscowości Harklowa. Nic nie wskazywało, że poznam i zafascynuję się tam kulturą
innego, tak odległego od Polski kraju, jakim jest Japonia. W Harklowej czekała na nas z
ujmującym uśmiechem na twarzy, delikatna osóbka o azjatyckiej urodzie, prawdziwa
Japonka - Pani Akiko Miwa. To ona pokazała mi fragment Japonii i kultury oraz tradycji tego
kraju. Polskie góry stały się dla mnie małą Japonią, a to za sprawą Pani Akiko. Niesamowita
osoba, która przyjechała do Polski, znalazła swoje miejsce wśród polskich Górali.
Wybudowała swój dom, w którym przyjmuje turystów, takich jak my. Pobyt u Pani Akiko był
podróżą małej, polskiej dziewczynki Natalki do zaczarowanej krainy, pełnej tajemniczych
smaków i tradycji… Miałam okazję uczestniczyć w ceremonii parzenia herbaty, Pani Akiko
ubrała mnie w prawdziwe, japońskie kimono. Pamiętam, miało ono taki delikatny, niebieski
kolor. Przyznam szczerze, że zielona herbata nie przypadła mi wtedy do gustu. Była dla mnie
zbyt mocna, ale cała oprawa jej parzenia była dla mnie, małego dziecka cudownym, niemal
baśniowym przeżyciem. Ubrana w piękny strój czułam się jak prawdziwa Japonka. Pani
Akiko zadbała o to, by mała dziewczynka przeżyła ekscytującą przygodę. Nauczyła mnie
robić ekologiczne (z foliowych, jednorazowych torebek, takich na zakupy) latawce. Pokazała
mi świat papierowych zwierzątek wykonanych metodą origami. Do tej pory pamiętam
metodę składania żurawi z papieru. Wieczorami śpiewaliśmy karaoke, tak jak prawdziwi
Japończycy. W biblioteczce stały dziwne książki, które miały dużo obrazków. To były mangi.
Bardziej niż mangi zainteresowały mnie japońskie pędzelki do malowania. Pani Akiko na
podłodze rozłożyła piękne pędzelki, pieczątki, tusz, papier ryżowy i pokazała mi
zaczarowaną krainę malowanych kwiatów i japońskich znaczków, literek. Delikatne ruchy
ręki Pani Akiko, wyczarowały piękne rośliny. Jednym pociągnięciem pędzla stworzony był
malowniczy świat, który działał na wyobraźnię małej dziewczynki. Ja naprawdę byłam w
Japonii… Pani Akiko opowiadała mi japońskie bajki, śpiewała japońskie piosenki.
Dopełnieniem tych chwil były smaki i zapachy dochodzące z kuchni. Wszystko co
przygotowywała Pani Akiko mi smakowało. Sushi, warzywa w tempurze, zupa, małe pędy
paproci, które na wiosnę zbiera Pani Akiko w polskich górach i przetwarza je w smakowite
przekąski. U pani Akiko nawet zwykły ryż stawał się niezwykły i smakował przepysznie!
Te zajęcia pokazały mi, że dokładność i cierpliwość doprowadzić mogą do pięknych
efektów. Teraz jako szesnastolatka rysuję, lepię w modelinie, uczę się kaligrafii. Od
spotkania z panią Akiko minęło prawie dziesięć lat, ale ja ciągle pamiętam ten pobyt i mam
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wrażenie, że tam również nauczyłam się precyzji, dokładności i cierpliwości w tworzeniu.
Podczas pobytu u Pani Akiko rodzice zrobili mi dużo zdjęć. Jak zaczął się rok szkolny,
podczas lekcji każde dziecko opowiadało o swoich wakacjach. Ja pokazałam swoje zdjęcia,
na których byłam ubrana w kimono, a wszystkie dzieci myślały, że byłam w Japonii.
Jestem pewna, że wizyta u Pani Akiko rozbudziła we mnie ciekawość poznawania
Japonii. Lubię oglądać filmy podróżnicze, szczególnie piękne krajobrazy wiosennego
kwitnienia wiśni. Może kiedyś dane mi będzie odwiedzić Japonię, poczuć jej zapach i
zakosztować smaków. W Polsce mamy okazję odwiedzać restauracje z kuchnią i smakami
Japonii.
Organizujemy z moimi, szkolnymi koleżankami spotkania tematyczne związane z
różnymi krajami, ale przeważnie wygrywa tematyka japońska, bo wszystkie moje koleżanki
uwielbiają sushi. Pijemy wtedy zieloną herbatę i przygotowujemy własnoręcznie japońskie
smakołyki, głównie sushi. Na takie spotkanie każda osoba przygotowuje ciekawostki
turystyczne, kulinarne, dotyczące tradycji dawnej i współczesnej Japonii. Opowiadamy
sobie różne ciekawostki, czasami coś tworzymy. Najczęściej jest to malowanie pędzelkami i
śpiewanie karaoke.
Od trzech lat prenumeruję Kawai Box, co miesiąc przychodzi do mnie paczka z
produktami azjatyckimi, takie tam kolorowe niespodzianki dla dziewczynek. Najbardziej
mnie cieszy jak w pudełku przysłane są produkty japońskie. Muszę przyznać, że Japonia
kojarzy mi się z produktami wysokiej jakości. Jest to też zasługa moich rodziców, bo moja
mama opowiadała mi, jak jej babcia wspominała często pewnego Japończyka, który
wykazywał się ogromnym opanowaniem i cierpliwością. Ten człowiek, kiedy dostał list,
nigdy nie otwierał koperty od razu. Przesyłkę otwierał dopiero po kilku godzinach. Zaparzał
herbatę i w spokoju czytał list. To była taka jego ceremonia, ale chodziło głównie o to, by
poczekać, opanować swoje emocje i nauczyć się czerpać przyjemność właśnie z czekania. I
delektowani się każdym słowem z listu w przyjemnej atmosferze, tak z szacunku do osoby,
która poświęciła swój czas i napisała ten list.
Rok temu zapisałam się do Postcrossing, tam ludzie z całego świata wysyłają do
siebie kartki (i nie są to krótkie, zdawkowe sms). Pamiętając o Japończyku z babcinych
opowieści, zawsze staram się, by, moje kartki były pięknie wykonane. Tu przydaje się moja
nauka kaligrafii, staram się by każda kartka była małym dziełem sztuki… by osoba, która tę
pocztówkę dostanie, poczuła się wyjątkowo. Sama też, nauczyłam się nie otwierać listów i
czytać od razu kartek, które dostaję. W ten sposób uczę się cierpliwości, ale także
umiejętności czekania… może ta umiejętność przyda mi się kiedyś w mojej przyszłej pracy?
W naszej rodzinie kupujemy rzeczy polskie i japońskie. Polskie, bo chcemy, by
gospodarka polska rozwijała się. A japońskie… sądzę, że wynika to jednak z przekonania, że
japoński producent gwarantuje solidny towar. Moi rodzice mieli kiedyś auto Toyotę,
pozostają wierni japońskiej produkcji, obecnie mają Subaru Forester.
W naszej rodzinie śmiejemy się z mojego taty, że zachowuje się jak prawdziwy
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Japończyk. Nie potrafi odpoczywać nie myśląc o swojej pracy. Jest rzetelny i pracowity, jest
weterynarzem i to jeszcze bardziej determinuje jego podejście do wykonywania swojego
zawodu. Tato uważa, że lekarz niezależnie czy „ludzki”, czy „nieludzki”, czyli weterynarz
stale jest na posterunku swojej pracy. Czytając o japońskich stulatkach z wyspy Okinawa,
wnioskować należy, że oprócz zdrowej diety, radości z życia i radości z przebywania z innymi
ludźmi, to właśnie pasjonująca praca utrzymuje tych ludzi w długoletnim zdrowiu i życiu.
Dobrze to rokuje dla mojego taty! A ja próbuję się uczyć „Ikigai”, czyli sztuki nadawania życiu
sensu, niezależnie czego to dotyczy; prostych, codziennych rzeczy, ale i tych wzniosłych,
duchowych.
Zauważa się trend, że Japończycy pragną upodobnić się do społeczności
„zachodnich”, my Europejczycy z zachwytem, a czasami z zazdrością patrzymy na Japonię.
Ciekawe jest to, że mnie bardziej zaczarowała egzotyka dawnej Japonii. Historie
gejsz i samurajów. Inni fascynują się raczej współczesnością Japonii. Piękne jest to, że
Japonia i jej egzotyka, to miejsce, w którym każdy znajdzie coś dla siebie.
Pani Akiko, dziękuję za rozbudzenie mojej ciekawości Japonią…
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W jaki sposób zainteresowanie Japonią wpłynęło na moje życie?

Natalia Chróst
„W jaki sposób zainteresowanie Japonią wpłynęło na moje życie?”

Kultura Kraju Wschodzącego Słońca towarzyszy mi odkąd pamiętam, ze względu na
to, że moja mama jest ogromną fanką japońskich zespołów, takich jak X Japan, czy L’arc en
Ciel, więc już w czasie bardzo wczesnego dzieciństwa byłam bardzo osłuchana z językiem.
Zafascynowała mnie muzyka tego kraju, w latach szkolnych odkrywałam kolejne i kolejne
zespoły, następnie w moim życiu pojawiły się japońskie animacje. Po anime w moim życiu
pojawiła się manga, która sprawiła, że jako nastolatka nawet marzyłam o zostaniu mangaką.
Sprawiło to, że naprawdę dużo rysowałam, dzięki temu rozwinęła się moja obecna pasja rysunek. Muzyka, jak i anime sprawiły, że zaczęłam zdobywać jak najwięcej wiedzy o Japonii.
Chciałam dowiedzieć się jak żyją jej mieszkańcy, jaką mają historię, jacy po prostu są.
Zaczęłam zgłębiać te tematy za pośrednictwem wielu stron poświęconych Japonii.
Wypożyczyłam też wiele książek, które bardzo szybko przeczytałam. Bardzo chętnie
chłonęłam wszelką wiedzę na temat tego magicznego kraju.
Moje zafascynowanie rosło z każdą przeczytaną książką. Japonia oczarowała mnie
na wielu płaszczyznach. Od popkultury przez filozofię i historię aż po mitologię.
Zapragnęłam nauki japońskiego. Po wielu rozmowach udało mi się namówić rodziców na
wykupienie lekcji. Nauka języka sprawiała mi radość, niestety po kilku latach musiałam
zrezygnować ze względu na przygotowania do matury. Szczerze mówiąc wtedy nie
zdawałam sobie sprawy, że będę tego aż tak żałować. Natłok obowiązków szkolnych sprawił,
że moja pasja musiała zejść dalszy plan. Po maturze postanowiłam zrobić sobie rok przerwy
przed pójściem na studia, chciałam odpocząć od szkoły, dlatego też postanowiłam pójść do
pracy. Zarobione wciągu całego roku pieniądze umożliwiły mi podróż do Japonii. W
momencie, gdy doleciałam do Kraju Kwitnącej Wiśni, poczułam jak dziecięce marzenia się
spełniają. Po powrocie do Polski wiedziałam już, że to była dopiero pierwsza z wielu podróży
do tego urokliwego kraju. Po ponad 2 latach będę realizować swoją kolejną podróż do
Japonii, tylko tym razem nie będzie to wyjazd zorganizowany przez biuro podróży, a
samodzielny wyjazd ze znajomymi. Ponadto tym razem to ja będę miała okazję sprawdzić
swoją wiedzę w roli przewodnika. Mam nadzieję, że nie będzie to mój ostatni wyjazd w
takiej roli.
Aktualnie studiuję kosmetologie na uniwersytecie medycznym, ale w planach mam
po skończeniu studiów magisterskich spróbowanie swoich sił na japonistyce, co może
okazać się nie najprostsze ze względu na to, że jest ogromna różnica między studiami
humanistycznymi, a naukami ścisłymi z jakimi miałam do tej pory do czynienia. Czasami
zdarza mi się żałować, że japonistyka nie była moim pierwszym wyborem. Miało na to
wpływ otocznie w jakim się obracałam, ponieważ nikt we mnie nie wierzył i spotykałam się
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raczej z opiniami typu „i tak nie dasz rady”, „znudzi Ci się zanim skończysz studia”, czy też
„nie znajdziesz po tym pracy”. Obecnie jestem bardzo zmotywowana i nie dam się
zniechęcić takimi słowami, chcę również udowodnić wszystkim, że się mylili. Z ukończoną
kosmetologią i japonistyką myślę że mogłabym szukać pracy w Japonii, czy też w japońskich
firmach kosmetycznych stacjonujących w Polsce, jednak moim marzeniem jest również
zdobycie odpowiednich kwalifikacji, by móc zostać pilotem wycieczek do Japonii i swoją
fascynacje tym krajem przekazywać innym, a podczas braku sezonu wyjazdowego
pracowałabym w zawodzie kosmetologa w Polsce.
Jednak pytaniem postawionym na początku było: jak moje zainteresowanie Japonią
wpłynęło na moje życie? Moje zainteresowanie nazwałabym raczej pasją, pasją która
towarzyszyła mi praktycznie przez całe 22-letnie życie. Posiadanie pasji w życiu według mnie
jest ważne, jak nie najważniejsze, ponieważ między innymi to ona wpływa na wartościowość
człowieka. Uważam, że ludzie bez pasji są puści i nieszczęśliwi. Jeśli tylko próbuję sobie
wyobrazić, że moje życie miałoby opierać się na tak zwanej dziennej szarej rutynie, tak jak
to miało miejsce w czasie mojego przygotowywania do matury, to naprawdę jest to bardzo
smutny obraz. To właśnie ta pasja sprawiła, że cały czas poszerzałam swoją wiedzę.
Napędzała mnie do samorozwoju, rozwinęłam się na wielu płaszczyznach, które wcześniej
przedstawiłam. Sprawiła, że mam coś więcej w życiu, niż egzystowanie i życie myśląc pracadom, dom-praca. Ponadto to właśnie z tą pasją planuję związać swoją zawodową przyszłość.
Kochać swoją pracę i czerpać z niej satysfakcję to wielkie szczęście. Mam nadzieję, że mi uda
się to osiągnąć.
Moja fascynacja Japonią również napędza mnie weną, którą mogę wykorzystać i przy
okazji nadać oryginalności moim działaniom. Przykładem tego może być mój artykuł, który
jeden z profesorów na mojej uczelni kazał napisać każdemu z koła naukowego zajmującego
się perfumami. Ja jako temat wybrałam historię zapachu w Azji. Głównym tematem w moim
artykule było kōdō, czyli droga kadzidła. Artykuł spotkał się z ogromną aprobatą Pana
profesora, co sprawiło, że postanowił wysłać go do magazynu „Polish Journal of
Cosmetology”. Artykuł jednak jeszcze się nie ukazał, gdyż jeszcze jest sprawdzany okiem
ekspertów. To właśnie jest niesamowite, że moją pasję mogę łączyć z wieloma innymi
zainteresowaniami i dzięki temu może powstawać naprawdę coś zupełnie innego i
jednocześnie oryginalnego. Patrząc na całe moje życie uważam, że bez mojej pasji nie
byłabym sobą. Życzę każdemu by znalazł swoje zainteresowanie, które będzie sprawiać mu
tyle radości, ile mi sprawia Japonia.
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Anna Grajny
„Smak przyjaźni”

Gorzki…
… jak piwo. Od rozmowy o piwie, choć nie przy piwie, zaczęła się moja przyjaźń z panią Eiko.
Siedziałyśmy obok siebie na koncercie w Mandze, występował japoński Chór Jedwabnego
Szlaku z mieszanym, polsko-japońskim repertuarem i widownia była też mieszana. Zanim
koncert się rozpoczął, padł zwyczajowy komplement, że świetnie mówię po japońsku, choć
nie zdążyłam powiedzieć wiele ponad sumimasen, przepraszam, kiedy zajmowałam miejsce.
Moja sąsiadka była zaciekawiona, skąd znam japoński i wyjaśniłam, że na studiach, a żeby
języka nie zapomnieć, czytuję artykuły ze strony japońskiego Newsweeka i właśnie ostatni
był o wyższości piwa lekko ciepławego nad nadmiernie schłodzonym. Wypisuję sobie z tych
artykułów słówka i staram się je zapamiętywać, takie jak mirai, ale nie to oznaczające
„przyszłość”, tylko „kubki smakowe”, pisane innymi znakami, które to kubki zbyt niska
temperatura znieczula. W antrakcie wymieniłyśmy się adresami i obiecałyśmy sobie, że
będziemy do siebie pisać. Po koncercie jeszcze miałam okazję porozmawiać z panią Eiko i jej
przyjaciółkami z chóru, ale nie umówiłyśmy się już na spotkanie w Polsce, bo miała ściśle
zaplanowany program zwiedzania.
Słodki…
… jak galaretka ze fasolki azuki. To i wiele innych nieoczywistych smaków zawierała pierwsza
paczka, która przyszła do mnie z Japonii. Wielkie pudło pełne słodyczy, jak się później
okazało, początek regularnej wymiany. Japończycy lubią obdarowywać i być obdarowanymi,
więc w ramach rewanżu do Japonii pojechały śliwki nałęczowskie w czekoladzie i krówki w
piętnastu smakach. W międzyczasie zdążyłyśmy wymienić trochę listów, z których moje w
większości zaczynały się przeprosinami za zwlekanie z odpowiedzią i moją marną
japońszczyznę, a jej słowami podziwu dla mnie, że chciało mi się nauczyć takiego trudnego
języka. Okazało się, że wiele nas łączy. Pani Eiko jest rówieśnicą mojej mamy, tak samo jak
ona też ma trójkę dorosłych dzieci i też uczy w szkole, ale nie historii, tylko nauczania
początkowego. Oprócz tego żywo interesuje się polityką. Niemal w każdym liście pomstuje
na rządzących, którzy próbują naruszyć przedmiot dumy pacyfistycznie nastawionych
Japończyków, czyli 9 artykuł konstytucji, w którym Japonia wyrzeka się prawa do
prowadzenia wojny. Ja dzielę się z nią swoim niepokojem związanym z przewagą populistów
i nacjonalistów na polskiej scenie politycznej i kompletnym brakiem działań na rzecz
powstrzymania katastrofy ekologicznej. Wymieniamy się też zdjęciami, które przedstawiają
chwile z naszego życia – ślub syna pani Eiko, narodziny jej wnuków, narodziny moich
siostrzeńców, rodzinne spotkania, święta i wycieczki.
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Kwaśny…
… jak marynowane śliwki. Pierwsza skosztowała Basia, moja siostra, ale na widok jej miny
wszyscy rzucili się próbować. Smak był dość zaskakujący: słono-kwaśny, a w dodatku każda
śliwka była zapakowana pojedynczo w folijkę z wróżbą w środku. Na ile byłam w stanie
przetłumaczyć, było tam napisane, że czeka mnie wielkie szczęście. Przydałoby się po
różnych zawirowaniach mojego losu. Pisałyśmy z panią Eiko już do siebie jakiś czas, ale nadal
było sporo rzeczy, których jej o sobie nie napisałam. Po co mi była japonistyka? Dlaczego
nie pracuję zgodnie z wykształceniem? Czemu tak długo zajęło mi ukończenie studiów?
Średnia córka pani Eiko też mieszka dalej z rodzicami i też nie od razu wybrała drogę życiową,
która jej odpowiadała. Rzuciła pracę w firmie i postanowiła wrócić na studia i zostać
pielęgniarką, ale w porównaniu ze mną… Pobiłam rekordy w długości studiowania i ilości
kierunków i jeszcze do tego musiał mi się przytrafić szpital psychiatryczny. Nie byłam pewna,
jak na to zareaguje pani Eiko. W końcu Japończycy lubią porządek i przewidywalność, a
schizofrenia to jeden wielki chaos. W opowiadaniu Akutagawy „Kappa” ojciec zwraca się do
swojego nienarodzonego dziecka z pytaniem, czy chce przyjść na świat, a ono odpowiada,
że nie, bo obawia się odziedziczyć po nim chorobę psychiczną. Na szczęście pani Eiko okazała
się być osobą otwartą i pełną zrozumienia.
Słony…
… jak suszone wodorosty konbu. Pani Eiko włączyła mnie do grona osób, którym przysyła
omiyage, zwyczajowe prezenty z podróży, więc oprócz słodyczy zaczęły trafiać do mnie
miejscowe i sezonowe różności, o ile tylko ich trwałość była wystarczająca, żeby wytrzymały
dwutygodniowy transport. Zaczęłam eksperymentować w kuchni, mimo braku entuzjazmu
pozostałych członków mojej rodziny dla dalekowschodnich smaków. Zwykła zupa
ziemniaczana nabrała morskiego charakteru, kiedy dodałam do niej wodorostów. Zaś jako
reprezentacja polskich smaków do Japonii pojechały barszcz, żurek i kisiel w proszku, każde
opatrzone wyjaśnieniami, jak je przyrządzić i z czego są zrobione.
Umami…
… jak zupa misoshiru. Jadłam ją każdego poranka do śniadania razem z innymi pysznościami
przez tydzień, który spędziłam u pani Eiko. Zapraszała mnie, żebym koniecznie do niej
przyjechała, więc kiedy wreszcie udało mi się zorganizować moją podróż do Japonii,
skorzystałam z jej zaproszenia. To było akurat w roku, w którym pani Eiko przeszła na
emeryturę i miała czas, żeby zajmować się gośćmi, czyli mną i moim przyjacielem i
towarzyszem podróży, Kazkiem. Przedstawiła nas swojej rodzinie, poznaliśmy jej męża, syna,
synową, dwie córki, zięcia i troje wnucząt. Jednego dnia zabrała nas na wycieczkę w góry
szlakiem buddyjskich świątyń, innego do parku, w którym każdego miesiąca można było
podziwiać inne kwiaty, wtedy kwitły właśnie maki o niezwykłych kolorach. Pokazała nam też
szkołę, w której uczyła, poprosiła mnie, żebym powiedziała dzieciom parę słów o Polsce, a
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gdy słów zabrakło, zaśpiewałam „Szła dzieweczka do laseczka” po polsku. Nie mogę się
doczekać, kiedy będę mogła się jej zrewanżować i przyjąć ją u siebie, choć niełatwo będzie
dorównać jej w gościnności. W listach powtarzam swoje zaproszenie i przekazuję
pozdrowienia od mojej mamy, która również darzy ją wielką sympatią, i od Kazka. Przez tych
kilka lat przyjaźni korespondencyjnej zbudowałyśmy most, który łączy nie tylko nas dwie,
ale także nasze bliższe i dalsze rodziny.
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Mitsuyoshi Hattori
„Kwitnąca w Polsce wiśnia przyjaźni”

Pracuję jako prywatny inżynier oprogramowania. W 2008 roku otrzymałem
zamówienie na oprogramowanie do testowania produktów od innej firmy, które mieliśmy
potem zainstalować w pewnej fabryce w Polsce, przez co zacząłem mieć więcej kontaktu z
tym krajem.
Wiedziałem, że Chopin pochodził z Polski, a z konserwatywnej strony internetowej
dowiedziałem się też o sierocińcu w Tsurudze, o polskich dzieciach z Syberii, które Japonia
uratowała po pierwszej wojnie światowej oraz o tym, że Polska, podobnie jak Turcja, jest
jednym z najbardziej przychylnych Japonii krajów w Europie. Poza tym jednak moja wiedza
o tym państwie była znikoma, nie wiedziałem o Polsce nic więcej. Gdy udałem się po raz
pierwszy do tego kraju, nie znałem języka oraz kompletnie nie wiedziałem nic na temat jego
spraw wewnętrznych, czy charakteru narodowego Polaków.
Na początku września 2012 roku odbyłem swoją pierwszą podróż do Gliwic. Pejzaż
tego miasta był zupełnie taki, jak wyobrażałem sobie Europę - poczułem wtedy wreszcie, że
przyjechałem do Polski. Jakie było moje zdziwienie, jak odkryłem, że znaczący wpływ na
południową część Śląska miała kultura niemiecka. Byłem także zaskoczony, że piwo oraz
potrawy przygotowane z wieprzowiny i ziemniaków były bardzo smaczne.
W miejscu, do którego przyjechałem, pracowałem głównie z japońskimi
pracownikami zaangażowanymi w implementację systemu, ale również zdarzyło mi się
wielokrotnie współpracować z Polakami. Posługiwali się oni biegle językiem angielskim,
większość z nich rozmawiała ze mną w tym języku. Moje zdolności językowe nie były jednak
na tak wysokim poziomie, dlatego nie jestem pewien, czy wszystko udawało mi się wówczas
dobrze przekazywać. Polscy pracownicy chyba zdawali sobie z tego sprawę, dlatego używali
takiego słownictwa, które byłem w stanie zrozumieć. To pomogło i usprawniło komunikację.
Współpraca postępowała sprawnie, dlatego w niedzielę, tydzień po moim
przyjeździe zdecydowaliśmy się pojechać pociągiem do Oświęcimia. Poszedłem do kasy
kupić bilety, a wtedy zaskoczyło mnie to, że pani z okienka była wobec mnie dość
nieprzyjemna - kiedy powiedziałem dokąd chcę jechać, odpowiedziała tylko
“Hę?”. Słyszałem od jednego z japońskich pracowników firmy, że PKP to pozostałość po
okresie komunistycznym, a więc ich obsługa klienta pozostawia wiele do życzenia. Czekając
na pociąg, podeszli do nas nagle młodzi ludzie, chłopak i dwie dziewczyny. Zwrócili się do
nas po angielsku - „Czy państwo pochodzą z Japonii? Jeśli tak, to chcielibyśmy trochę z
państwem porozmawiać”. Przyjrzałem się im uważniej i zdałem sobie sprawę, że skądś znam
ten styl ubioru. Bowiem na szerokich ramiączkach ich plecaków było mnóstwo
doczepionych przypinek z dobrze znanymi mi postaciami z anime. „Czy wy nie jesteście
przypadkiem otaku?” - zapytałem, na co oni przytaknęli mi - „Tak! Tak! Jesteśmy polskimi
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otaku!”. „Pokażmy mu tapety na naszych telefonach!”, zasugerował któryś z nich, a po
chwili pokazywali mi już zdjęcia, na których znajdowały się postacie z takich anime jak
„Naruto”, „Dragon Ball”, czy „One Piece”. Wszyscy wybuchliśmy śmiechem. Okazało się, że
byli oni wielkimi fanami anime, a od maja do października, w każdy weekend, jeździli po
kraju organizując festiwale japońskiej animacji. Powiedzieli nam również, że są bardzo
zainteresowani Japonią, dlatego też ich marzeniem jest odwiedzić ten kraj chociaż raz. Po
raz kolejny uświadomiłem sobie, jak bardzo atrakcyjna jest japońska popkultura i jak daleki
jest jej zasięg.
W czasie naszej delegacji został nam przydzielony polski tłumacz języka japońskiego.
Ten młody człowiek miał zaledwie 30 lat, a przed rozpoczęciem pracy w naszej firmie, był
tłumaczem na wystawie Expo 2005 w prefekturze Aichi. Pewnego razu na imprezie firmowej
zapytałem się go, dlaczego Polacy są tak bardzo życzliwi wobec Japończyków. Według niego,
Japonia bardzo wspiera Polskę i to zupełnie normalne, że oba kraje traktują siebie z
wzajemną życzliwością. W rzeczywistości, japońskie firmy występują tylko w charakterze
członków wspierających lokalny przemysł. Utworzono jednak ponad 100 firm, które
stworzyły nowe miejsca pracy i przyczyniły się do tworzenia regionalnej wartości
dodanej. Poza tym, bardzo dobrze znam historię polskich dzieci z sierocińca w Tsurudze.
Zadałem mu pytanie: “Czy wygrana w wojnie japońsko-rosyjskiej oraz pomoc polskim
dzieciom nie przyczyniła się do wzmocnienia życzliwego stosunku Polaków do
Japończyków? To, co usłyszałem później, wydało mi się jeszcze bardziej zdumiewające:
Tłumacz: Z pewnością, te wydarzenia muszą bezpośrednio wiązać się z przyjaznymi
relacjami pomiędzy Polakami, a Japończykami oraz dobrą wolą Japończyków.
Ja: Ilu Polaków w ogóle wie, o polskim sierocińców w Tsurudze?
Tłumacz: Osoby powyżej 40 roku życia bardzo dobrze znają ten temat. Od najmłodszych lat
mówi się o tym w szkole, dlatego Polacy są świadomi zaangażowania Japonii w tamtym
okresie.
Ja: Czy kiedykolwiek jakiś Japończyk poruszył temat sierocińca w Tsurudze?
Tłumacz: Jesteś pierwszą osobą, która mnie o to zapytała. Japońscy współpracownicy ani
razu jeszcze nie poruszyli tego tematu.
Słucham?! Japońska część zespołu nie miała bladego pojęcia o tym epizodzie naszej
wspólnej historii? Nawet po przeprowadzce tutaj Japończycy nadal nie znają faktów, z
powodu których Polska jest tak bardzo pozytywnie nastawiona wobec Japonii?
Nie wierzyłem własnym uszom. Później dodatkowo zapytałem o to managera, który
był Japończykiem, ale on też zdawał się zupełnie nie wiedzieć, o co chodzi. Rok później, po
raz kolejny przyjechałem do Polski. Podczas wspólnego śniadania nadarzyła się okazja, by
zapytać dyrektora operacyjnego działu, czy słyszał o polskim sierocińcu w Tsurudze. Jego
odpowiedź była negatywna. „Nie wiedziałem. Zupełnie nie wiedziałem”. Co ciekawe, po tym
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jak wielokrotnie doświadczył uprzejmości Polaków, zarówno w pracy jak i poza nią, on też
zastanawiał się dlaczego Polacy są aż tak pozytywnie nastawieni względem Japończyków.
Jednakże powiedział mi, iż do tej pory stanowiło to dla niego tajemnicę.
W swojej pracy spotykam wiele osób różnych narodowości, które są przychylnie
nastawione względem Japonii, np. osoby z Indii, Tajwanu, Tajlandii czy Pakistanu. Kiedy
Indie walczyły o niepodległość w 1947 roku, Japonia wspierała tamtejszych patriotów,
dlatego też w czasie rozpraw Międzynarodowego Trybunału Wojskowego dla Dalekiego
Wschodu indyjski sędzia Radhabinod Pal poparł stronę japońską. Z tego też powodu, po
zakończeniu wojny na Pacyfiku, Indie podarowały Japonii słonie indyjskie. Podobnie, jak z
historią polskich sierot w Japonii, o tym wydarzeniu wiedziałem już wcześniej. Kiedy w czasie
przerwy na lunch zapytałem się o to swojego kolegi z pracy, który jest Hindusem, ten
odpowiedział mi, że ilekroć w szkole mówi się o odzyskaniu niepodległości przez Indie, to
wspomina się o pomocy otrzymanej od Japonii oraz podkreśla się znaczenie dobrych
stosunków dyplomatycznych między Japonią i Indiami. Najwyraźniej inni japońscy
współpracownicy nie pytali ich wcześniej o relacje japońsko-indyjskie po drugiej wojnie
światowej. Kiedy przerwa się skończyła, to Hindusi, którzy byli wtedy obecni, uścisnęli mi
rękę. Jeśli chodzi o Taiwan, to przed II wojną światową w południowej części kraju
Japończycy wybudowali olbrzymią tamę oraz spichlerz. Razem z Tajwańczykami
rozmawiałem o inżynierze Yoichim Hatcie i japońskich pilotach, którzy po dziś dzień
upamiętnieni są w świątyni Hikoshōgunbyō. Byłem zdziwiony, że praktycznie w każdym
danym kraju, w którym Japończycy pracowali, nie wiedzieli nic na temat wydarzeń
historycznych i nie znali powodów, dla których ten kraj był tak pozytywnie nastawiony
względem ich ojczyzny.
Jak to jednak możliwe, że Japończycy na stałe mieszkający w Polsce nie są świadomi,
dlaczego Polska jest tak bardzo przychylna wszystkiemu co związane z Japonią? Nie może
tak być, jeśli nasze relacje mają dalej się pogłębiać.
Kiedy wróciłem do domu, wpadłem na pomysł, by zamówić sobie książkę o sierocińcu w
Tsurudze. Odkryłem, że w wydawanym przez wydawnictwo PHP magazynie pt. Rekishikaidō
ukazał się kiedyś artykuł specjalny zatytułowany Na ratunek polskim sierotom.
Postanowiłem kupić kilka tych pozostałych artykułów i przekazać je w firmie.
Obdarowywując współpracowników, poprosiłem, żeby te numery „krążyły” po kilku różnych
działach naszej firmy, ponieważ chciałem, aby wszyscy, którzy mieli coś wspólnego z Polską,
wiedzieli o tym historycznym wydarzeniu.
Potem odwiedziłem Polskę jeszcze trzy razy – w 2016, 2018 i 2019 roku. Kiedy
mimochodem zapytałem jednego Japończyka, to okazało się, że czasopisma te zaczęły
trafiać zarówno do japońskich, jak i polskich oddziałów firmy. Najbardziej zaskakująca
okazała się być dla mnie wizyta w 2018 roku. Na przyjęciu, na którym zgromadzili się
przedsiębiorcy z kilku konkurencyjnych, działających w regionie firm, nasz japoński manager
oddziału, wspólnie rozmawiając i pijąc, poruszył temat dlaczego Polska jest tak przychylna
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wobec Japonii. Powiedział mi później, że przyjechał do Polski po tym, jak przeczytał
przekazane w firmie specjalne wydanie magazynu. „Ma pan na myśli Rekishikaidō, prawda?
Tak się składa, że to właśnie ja kupiłem te czasopisma, podarowałem je i poprosiłem o ich
udostępnienie”. Ucieszyłem się, kiedy powiedział mi, że dzięki temu zrozumiał on tło
historyczne przyjaźni polsko-japońskiej oraz, że bardzo mu to pomogło, kiedy przydzielono
go do pracy w Polsce.
Nie ważne, czy jadę do Indii, Tajwanu, czy Polski, zawsze staram się rozmawiać z
miejscowymi japońskimi pracownikami o relacjach jakie łączą Japonię z danym krajem.
Także staram się, aby w czasie moich krótkich delegacji, o ile to tylko możliwe starać się w
pracy jak najlepiej, aby wszystkie procedury zostały poprawnie zaimplementowane.
Nieważne, czy jadę do Tajwanu, Tajlandii, Pakistanu, czy Chin, zawsze postępuję tak samo.
Kiedy odwiedzałem Polskę po raz trzeci, na spotkaniu ktoś zaproponował wprowadzenie
funkcji, która miała związek ze specyfikacją sprzętu. Okazało się, że pomysł był relatywnie
łatwy do wprowadzenia w życie, dlatego nic nikomu nie mówiąc następnego dnia zacząłem
wdrażać nową funkcję. „Pan ten pomysł przywiózł z Japonii, tak?”. „Nie, przecież wczoraj na
porannym spotkaniu powiedzieliście, że chcielibyście coś takiego wdrożyć, dlatego zacząłem
wprowadzać ten plan w życie. Zawsze tak robię. W ten sposób mogę odwdzięczyć się za
szacunek, który nam okazujecie”. Również i w tym przypadku manager uścisnął mi rękę
gratulując.
Japońskie kwiaty wiśni stoją w wazonie w oknie biura widzianym od wejścia do
fabryki, w której zarządzamy sprzętem. Za każdym razem przywożę dużo pamiątek z Japonii,
specjały z Nagoi, takie jak krakersy ryżowe o smaku krewetek, japońskie portmonetki,
tradycyjna chusteczka w stylu yuzen, magnesy z górą Fuji, portfele z Kumamonem,
czekolady z matchą, czy rownież matcha latte. W 2019 roku przyjechałem do Polski zdając
sobie sprawę, że to prawdopodobnie moja ostatnia wizyta w tym kraju. Szukałem więc
czegoś, co swoją wartością mogłoby należycie oddać dobre relacje panujące między naszymi
firmami. Mój wybór padł na sztuczne kwiaty wiśni. Przywiozłem więc ze sobą około 20
sztucznych gałązek kwiatów wiśni związanych wstążką, mając zamiar podarować je
pracownikom. Trochę się jednak zdziwiłem, kiedy japoński manager zaproponował, byśmy
gałązki te przekazali grupie robotników, która korzysta z naszego sprzętu. „Zaraz rozpocznie
się ceremonia podziękowań, chodźmy więc do ich biura!”. W biurze zebrała się grupka około
20 pracowników. Wśród nich była kobieta, której podarowałem portfel z Kumamonem w
czasie mojej pierwszej wizyty w 2012 roku. Rok później, kiedy ponownie przyjechałem do
Polski, ta sama kobieta w podziękowaniu podarowała mi ciasteczka orzechowe, które
przygotowuje się w Polsce na Boże Narodzenie. Gdziekolwiek jadę, zawsze przywożę ze sobą
jakieś drobiazgi z Japonii, ale to był pierwszy raz, kiedy ktoś zrewanżował mi się prezentem.
Teraz ta kobieta jest liderem grupy, kilkakrotnie była na delegacji w Japonii i dobrze rozumie
japoński zwyczaj wymieniania się prezentami. Dzień po tym, jak wręczyłem jej bukiet
gałązek, szedłem w stronę fabryki i zobaczyłem, że w postawionym na parapecie w czarno20
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złotym wazonie stoi sztuczny bukiecik kwiatów wiśni. Inne okna były zasłonięte żaluzją, ale
tylko to jedno było odsłonięte i udekorowane. Następnego dnia w podziękowaniu za bukiet,
pracownice podarowały mi różnego rodzaju polskie czekoladki.
Być może nie będę mieć już okazji, aby ponownie przyjechać do Polski. Wracałem
więc do domu, mając nadzieję, że kiedy Polacy zobaczą te wiecznie kwitnące sztuczne
kwiaty wiśni, stanie się to dla nich okazją do refleksji nad przyjaźnią łączącą Polskę i Japonię.

21

Aby spotkać jeszcze niewidzianego przyjaciela

Yuki Izuishi
„Aby spotkać jeszcze niewidzianego przyjaciela”
Moje pierwsze spotkanie z Polską
„Ciekawe dokąd leci tamten samolot z napisem LOT...?”
To był właśnie ten moment, kiedy po raz pierwszy zacząłem interesować się Polską.
Lubię jeździć na lotnisko, by oglądać tam ustawione w szeregu samoloty z różnych
krajów. Każdy z nich ma swój własny kolor, który w jakiś sposób symbolizuje indywidualność
państwa, z którego pochodzi. Wygląda to jak paleta malarska. W ten oto sposób natknąłem
się na samolot, na którym wielkimi niebieskimi literami widniała nazwa „LOT”. Kiedy
postanowiłem dowiedzieć się nieco więcej o tej firmie lotniczej, odkryłem, co jej nazwa
oznacza w języku polskim. Jeszcze bardziej zaskoczył mnie fakt, że w 2015 roku, by
wzmocnić więzi z Azją, jako swoje pierwsze połączenie lotnicze firma ta zdecydowała się
wybrać Japonię. Wtedy właśnie poczułem, że oba nasze kraje wiąże jakaś nierozerwalna nić.
Tydzień później spotkałem się ze znajomym, którego dawno nie widziałem, a
ukończył on już studia magisterskie. „Już od pięciu lat pracuję w Japonii i ostatnio zacząłem
zastanawiać się nad studiami doktoranckimi w Polsce. Kraj ten wydaje mi się atrakcyjny z
powodu niskich kosztów życia oraz braku opłat za studia. Dodatkowo, wykłady prowadzone
są tam również w języku angielskim. Czy nie byłoby fajnie, uzyskać dyplom za granicą?”.
Zaskoczyły mnie jego słowa, nie spodziewałem się bowiem, że usłyszę coś jeszcze o
tym kraju w tak krótkim czasie. Podczas tej rozmowy dowiedziałem się także, iż Polska jest
miejscem, gdzie mieszają się wpływy zarówno z kultury europejskiej, jak i rosyjskiej. Będąc
w tym jednym tylko kraju można zdobyć wiele doświadczeń - tak zachwalał Polskę mój
znajomy. Miałam wrażenie, że powiedzenie „upiec dwie pieczenie na jednym ogniu”
najlepiej oddaje zatem walory tego kraju. Wszystko to jeszcze bardziej skłoniło mnie do tego,
by dowiedzieć się czegoś więcej na temat Polski.
Kiedy szukałem informacji o Polsce, okazało się, że ma ona związek z tematem, który
jest mi bardzo bliski. Kluczową postacią okazała się być Maria Skłodowska-Curie.
Maria Skłodowska-Curie była niezwykłą badaczką, która otrzymała dwie nagrody
Nobla za swoje badania na temat promieniowania. Dzięki jej odkryciom teraz i ja mogę
prowadzić swoje eksperymenty. Była ona nie tylko laureatką Nagrody Nobla, ale również
pierwszą kobietą na stanowisku profesora na Uniwersytecie Paryskim, przez co wspierała
ruch emancypacyjny. Szanuję ją nie tylko jako badaczkę, ale również jako człowieka.
Niezależnie od tego, czy posiadała wystarczającą sumę pieniędzy na badania, zawsze starała
się z całych sił, aby je kontynuować. Ponadto, w tamtym czasie kobiety napotykały wiele
trudności, jeśli chodzi o rozwój kariery. Maria Skłodowska-Curie musiała więc ciężko
pracować na swój sukces. Nasze doświadczenia życiowe nakładały się na siebie.
Obecnie na swoich studiach magisterskich prowadzę badania z zakresu roślin.
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Zajmuję się bardzo różnorodnymi zagadnieniami - za pomocą promieniowania badam
strukturę tlenu wyizolowanego z roślin, czy też obserwuję przebieg tworzenia się
syntezowanych przez rośliny związków chemicznych. Na tych zajęciach upływa moje
codzienne życie. Zdarza mi się przez to wpaść w błędne koło i mam wrażenie, że moje
badania w ogóle nie posuwają się naprzód. Kiedy rozmawiam z bardziej doświadczonymi
ode mnie kolegami, zdarza mi się słuchać ich rad, przez co sprawiam wrażenie, jakbym nie
miał własnej opinii. To czego mi brakuje, to postawa Pani Skłodowskiej-Curie, która potrafiła
obrać sobie cel i dążyć z całych sił do jego realizacji. Z jej licznych biografii wyłania się obraz
odważnej i szczerej kobiety, która była kompletnie pochłonięta swoimi badaniami. Ja też
bardzo chciałbym podążyć jej śladem i stać się osobą, która ma własne zdanie i może się
dzięki temu samorealizować.
Od tamtej pory, w miarę zagłębiania się w temat odkryłem, że jej historia pokrywa
się z moimi doświadczeniami. Uważam więc, że Polska jest niejako filarem, który
podtrzymuje obrany przeze mnie kurs badań naukowych.
Co można zrobić, by wzmocnić przyjazne stosunki polsko-japońskie?
Mam wrażenie, że obecnie odbywa się wiele wymian szkolnych między obydwoma
krajami, organizowane są też konferencje studenckie, japońscy studenci decydują się na
studia w Polsce, a Polacy – w Japonii. Bazując na swoich doświadczeniach, chciałbym
poruszyć znaczenie, jakie ma budowanie przyjaznych stosunków między naszymi krajami.
Mam bardzo wielu przyjaciół z zagranicy, którzy przyjechali do Japonii na studia z
różnych przyczyn. Powodów, dla których zdecydowali się tutaj studiować, jest wiele – jedni
chcieli nauczyć się języka japońskiego, drudzy chcieli się dowiedzieć czegoś więcej o kulturze
naszego kraju, a jeszcze inni zainteresowani byli nowymi technologiami. Swoim
zagranicznym przyjaciołom przekazuję wiedzę o Japonii, ale również sam dowiaduję się od
nich wielu nowych rzeczy o swoim kraju. Szczególnie, jeśli chodzi o wiedzę z zakresu
japońskiej animacji. Znają oni bowiem różne anime. Posiadają zatem szczegółową wiedzę
nie tylko z zakresu kultury swojego kraju, ale również kultury japońskiej. Dzięki takim
wspaniałym przyjaciołom, będąc w Japonii, miałem okazję dowiedzieć się wielu rzeczy o
kulturze i bieżącej sytuacji w różnych krajach. W gronie moich znajomych znalazł się również
Polak, który polecił mi polskie potrawy oraz ciekawe miejsca w Polsce. W tamtym czasie nie
umiałem jeszcze dobrze mówić po angielsku i bardzo się wstydziłem. Z tego też powodu nie
potrafiłem poprowadzić z nim przyzwoitej konwersacji, więc nasza znajomość bardzo
szybko się zakończyła. Teraz czuję, że przeszkodą nie była sama bariera językowa, ale też
moja nieśmiałość. Wiele razy zastanawiałem się, czy nie było innego sposobu, byśmy
porozumieli się bez użycia wspólnego języka, np. poprzez wzajemne pokazywanie sobie
zdjęć lub korzystanie z translatora. Tak naprawdę, jeśli tylko się chce, obecnie można
wzajemnie się zrozumieć, nie posługując się tym samym językiem. Niestety, przeszłości nie
da się zmienić.
23

Aby spotkać jeszcze niewidzianego przyjaciela

Tydzień temu, kiedy wszedłem na Facebooka, przeczytałem o tym, że w tym roku
przypada setna rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Japonią.
Poczułem, że mogłaby to być moja szansa, by się zrehabilitować. Zdecydowałem więc
napisać ten esej i opowiedzieć o swoich doświadczeniach. Zwłaszcza, że sam nigdy jeszcze
nie byłem w Polsce i nie mam przyjaciół z tego kraju. Myślę jednak, że nawet ja mógłbym
pomóc w budowaniu przyjaznych relacji między naszymi krajami. Opowiadając o swoich
doświadczeniach, więcej osób będzie mogło wyciągnąć z tej historii jakieś wnioski.
Chciałbym jeszcze raz zwrócić uwagę na to, że język nie jest celem interakcji, a jedynie
sposobem komunikacji. Bez większych zdolności językowych można więc wzajemnie się
zrozumieć. Do tego wystarczy jedynie odwaga. Właśnie dlatego rodzice nadali mi takie imię
– Yūki.
Chciałbym, żeby relacje między naszymi krajami były oparte na szczerych
rozmowach o obecnej sytuacji politycznej. W tej części eseju pragnę podkreślić jak ważne
jest, by rozmawiać ze sobą twarzą w twarz. Nie ma znaczenia, że do końca nie jest się w
stanie siebie zrozumieć, gdyż nawet wspólny śmiech to już jest jakaś wymiana. To tylko daje
motywację, by bliżej się poznać. Nawet posługując się łamaną angielszczyzną czy
translatorem można się chociaż trochę o sobie dowiedzieć. Im głębsze relacje, tym więcej
możliwości, aby zadawać sobie pytania na poważniejsze tematy. Zapomniałem jeszcze
wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy.
Mianowicie – musimy stworzyć szansę dla Japończyków na zainteresowanie się Polską.
Każdy powód może być dobry. Dla mnie była to nazwa linii lotniczej. Mam nadzieję, że uda
się stworzyć więcej takich okazji do wzbudzenia zainteresowania Polską wśród nas,
Japończyków. Chciałbym się również ponownie spotkać z polskim kolegą z wymiany, poznać
miejsce, z którego pochodzi oraz więcej dowiedzieć się o Polsce.
Nasza rola w rozwoju dobrych więzi polsko-japońskich
Do tej pory przedstawiłem powody, dla których zainteresowałem się Polską.
Opisałem, w jaki sposób można budować dobre relacje między naszymi krajami. W ostatniej
części mojego eseju chciałbym zastanowić się, w jaki sposób możemy wspierać budowanie
dobrych relacji między Polską i Japonią. Niestety, nie wpadłem na żaden konkretny pomysł
i jedyne, co mogę zaproponować, to abyśmy utrzymywali kontakty i pomagali sobie
wzajemnie w trudnych chwilach.
Przykładem tego jest wsparcie, jakie otrzymaliśmy od Polski po trzęsieniu ziemi w
2011. Polacy nie tylko zorganizowali zbiórkę pieniędzy, ale również wysłali do Japonii swoich
strażaków. Powodem, dla którego Polska zaoferowała nam takie wsparcie, było nic innego
jak fakt, że już wcześniejsze pokolenia stopniowo budowały dobre relacje między
obydwoma państwami. Teraz przyszedł czas na nas. Abyśmy mogli jeszcze bardziej umocnić
więzi pomiędzy naszymi krajami, zacznijmy od codziennego kontaktu. Wystawa sztuki
japońskiej w Polsce, sport, szkoła - każdy temat do rozmowy jest dobry, ważne jest to, by
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mieć jakikolwiek kontakt ze sobą.
To na nas spoczywa odpowiedzialność, aby stworzyć silny most łączący więzi Polski
z Japonią. Być może każda wymiana kulturowa jest wątła, jednak im więcej jest takich relacji,
tym większa szansa na stworzenie silnej przyjaźni pomiędzy naszymi krajami w przyszłości.
Na sam koniec chciałbym, żeby każdy z was zastanowił się, jak może przyczynić się
do budowania dobrych relacji polsko-japońskich.
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Aleksandra Kinami
„Shikata nai”

Shikata nai to podobno jedno z najczęściej używanych przez Japończyków wyrażeń.
Shikata nai – nic się nie poradzi. Na samym początku moich doświadczeń z kulturą japońską
to powiedzenie strasznie mnie irytowało. W moich oczach jawiło się jako bierne
przyzwolenie na to, aby spotkało nas coś złego. Bo przecież skoro nic się nie poradzi...
Ja jestem Polką, urodziłam się w kraju, który spłynął krwią niezliczonych
powstańców i bojowników o wolność. Gdyby nie ich odwaga oraz poświęcenie, nawiązanie
polsko-japońskich stosunków dyplomatycznych, którego setną rocznicę świętujemy w tym
roku byłoby niemożliwe. Sprzeciw wobec niesprawiedliwości, uciskowi społecznemu oraz
nierówności mam w genach.
Z drugiej strony, czy polska apoteoza poświęcenia i walki za wszelką cenę nie
posunęła się zbyt daleko?
O ile lubiłam lekcje języka polskiego w szkole średniej, to związane z nimi
wspomnienia osnuwa gęsty cień. W jego chłodzie kryje się Mickiewicz ze swoimi Dziadami,
Słowacki z Kordianem, Krasiński ze swoją Nie-Boską komedią. Do dziś pozostaje we mnie
coś na kształt żalu do polskich twórców romantycznych za to, że na tle literatury
zagranicznej XIX wieku, którą reprezentują przepełnione subtelnym urokiem dzieła sióstr
Brontë, Edgara Allana Poe czy Johanna Wolfganga Goethego, polska literatura tego okresu
przypomina bulgoczący kocioł krwi moich rodaków podgrzewany trzeszczącym płomieniem
martyrologii czy mesjanizmu.
Ów ponury duch polskiego romantyzmu widoczny jest w polskiej kulturze do dziś.
Czcimy pamięć wojowników, zapominając o tym, że ich walka w imię wyznawanych przez
nich idei – abstrahując od ich słuszności – naraziła na utratę życia rzesze osób, dla których
największą wartość stanowiło własne życie oraz życie ich bliskich. Choć to temat
kontrowersyjny, odważę się w tym miejscu poprzeć moją opinię przykładem Powstania
Warszawskiego, którego sam wybuch stanowił zwycięstwo idei wolnej Polski, ale którego
upadek przypieczętował los wielu osób. Osób, które znalazły się w nieodpowiednim czasie
w nieodpowiednim miejscu i zmiażdżone przez bezlitosną maszynerię wielkiej polityki
spoczęły pod gruzami historii. Bez medali ani orderów.
Z upływem czasu moja opinia na temat stwierdzenia shikata nai się zmieniła. Mając
w pamięci nabytą w czasach szkolnych niechęć do martyrologii oraz składania w ofierze
istnień, o których życiu nie ma się prawa decydować, doszłam do wniosku, że może
faktycznie czasami nic się nie poradzi. Zwłaszcza w kraju takim, jak Japonia, co roku
nawiedzanym przez tajfuny, gdzie niemal codziennie dochodzi do wstrząsów sejsmicznych,
gdzie w jednej chwili może na człowieka spaść wyrok bezlitosnej, nieokiełznanej natury, na
którego mocy odebrane zostanie mu dosłownie wszystko. Zrozumiałam, że shikata nai to
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nic innego, jak akceptacja tego, co nieuniknione, poza kontrolą jednostki, nieodwracalne.
Zrozumiałam, że shikata nai nie oznacza tchórzostwa. Bo czyż można Japończykom
odmówić waleczności?
Jestem osobą, która – być może ze względu na nieuznającą porażki polską krew,
krążącą w mych żyłach – w obliczu przeciwności pogrąża się w złości, smutku i rozżaleniu.
Bezustannie analizuję błędy, które popełniłam i które stanęły mi na drodze ku osiągnięciu
celu, jaki sobie obrałam. W takich sytuacjach, szczególnie w ostatnim czasie, wiele razy
usłyszałam od mojego męża, że mam się przestać martwić, bo przecież shikata nai. Choć
wierzę w jego dobre intencje oraz w to, że w jego mniemaniu to najlepszy sposób na to,
żeby mnie pocieszyć, to w momencie wzburzenia, gdy mam żal do siebie i całego świata, że
coś mi się nie udało, stwierdzenie, że i tak już się nic na to nie poradzi, jest jak dolewanie
oliwy do ognia.
Dopiero gdy ochłonę, zdaję sobie sprawę, że moja postawa nie pozwalająca mi na
pogodzenie się z porażką jest destrukcyjna zarówno dla mnie, jak i dla mojego otoczenia. Że
brak mi pokory w stosunku do świata i rządzących nim praw. Właśnie w takich momentach
skruchy najpełniej dostrzegam znaczenie shikata nai i to, co chce mi przekazać mój mąż
w chwilach, gdy nie starcza mi sił na to, żeby zmierzyć się z przykrą dla mnie rzeczywistością.
Okazuje się wtedy, że jego słowa mają moc dodawania mi otuchy, o którą moja pochłonięta
pogonią za zwycięstwem dusza by ich nie podejrzewała.
Owo shikata nai oznacza bowiem, iż zrobiłam wszystko, co było w mojej mocy i co
uznałam za słuszne. Że nie ponoszę absolutnej winy za to, że się nie udało, gdyż nie mam
przecież wpływu na wszystkie czynniki decydujące o wyniku podejmowanych przeze mnie
starań. Gniew, smutek czy nieustanne roztrząsanie tego, co można było zrobić lepiej nic nie
zmieni i dopiero akceptacja tego faktu może stanowić podstawę do podejmowania
kolejnych działań, odbudowy tego, co się nie udało.
Ogromnym szacunkiem i podziwem darzę wolę walki oraz odwagę Polaków, którzy
sto lat temu wywalczyli wolność dla mojej Ojczyzny. Jednocześnie dostrzegam wielką
mądrość płynącą z japońskiego wyrażenia shikata nai, którego zrozumienie podziałało na
mnie w pewnym sensie terapeutycznie. Choć z pozoru postawa oparta na polskiej
waleczności oraz japońska postawa akceptacji wobec tego, nad czym nie ma się kontroli
stoją w sprzeczności, to uważam, iż tak naprawdę stanowią dla siebie doskonałe
uzupełnienie. Kluczem do ich pogodzenia zaś jest odróżnienie sprawy straconej od tej, za
którą warto walczyć. Mam głęboką nadzieję, że w sytuacjach, gdy będę musiała zmierzyć się
z czekającymi na mnie przeciwnościami, uda mi się tej sztuki dokonać.
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Toshihiro Koike
Jak zmierzyć się z przeszłością Japonii i Polski?
Nauka płynąca z teatralnej adaptacji „Dziadów”
Zarówno w Polsce, jak i w Japonii, istnieją przekazywane przez pokolenia obrzędy,
które są do siebie podobne. Jednym z nich są dziady 1, których japońskim odpowiednikiem
jest obon.
Obon to święto, podczas którego raz w roku, w połowie sierpnia, oddaje się cześć
duszom przodków i innych zmarłych, aby mogły one powrócić do świata Czystej Ziemi (w
buddyzmie jest to kraina, w której żyją umarli). W połowie sierpnia, gdy nastaje okres obon2,
wracamy do naszych rodzinnych miast, ponownie spotykamy się z krewnymi i wspólnie z
najbliższymi odwiedzamy groby przodków. Jest to tak zwane hakamairi, czyli „odwiedzanie
grobów”.
Kiedy przyjdziemy na cmentarz, oczyszczamy grób z mchu i trawy, polewamy
kamienny nagrobek zimną wodą, polerujemy i takim sposobem starannie doprowadzamy
go do porządku. Rodzina i krewni przynoszą kadzidełka, kładą je na grobowce przodków,
dziękując im za spokój, którego doświadczają w codziennym życiu oraz modlą się o pokój
dla ich dusz.
Zdarza się też, że na początku święta „Obon” społeczność lokalna lub rodzina rozpala
ognisko, zwane mukaebi, aby powitać duchy swoich przodków. Zapala się również lampiony.
W Nagasaki na wyspie Kiusiu, istnieje tradycja puszczania fajerwerków przed grobowcami
przodków, aby należycie powitać ich dusze.
Z drugiej strony, w Polsce, w listopadzie każdego roku obchodzony jest dzień
zaduszny zwany dziadami. Całe rodziny odwiedzają wtedy groby swoich przodków i
sprzątają je, a następnie zapalają znicze oraz zostawiają kwiaty ku pamięci dusz zmarłych,
choć zdarza się też, że jako dary przynosi się również jedzenie lub napoje.
Dziady to stary, pogański zwyczaj nawiązywania kontaktów ze zmarłymi, który
głęboko zakorzeniony jest w polskiej tradycji. Uważa się, że jest to obrzęd unikalny dla Polski.
(W kulturze chrześcijańskiej coroczne praktykowanie dziadów, czyli obcowania z duszami
przodków, spotykało się z dezaprobatą Kościoła. Jednakże dla ludzi mieszkających w Polsce
był to dzień, w którym mogli przywitać dusze zmarłych na świecie śmiertelników i z takim
nastawieniem tradycja corocznego przygotowywania posiłków, kwiatów i zniczy jako
podarków przodkom kontynuowana jest po dziś dzień.)
1

Autor posługuje się słowem „dziady” opisując również współczesne zaduszki. Najwyraźniej nie zdaje
sobie sprawy z tego, że te dwa święta nie są tożsame, co więcej, że współczesne święto jest świętem
kościelnym. Niemniej jednak uznałyśmy, że należy pozostawić to słowo w polskim tłumaczeniu, ponieważ
odwzorowuje ono sposób myślenia autora (przyp. red.).
2
Obon nie ma stałej daty, w różnych miejscach odbywa się w nieco różnym terminie.
28

Jak zmierzyć się z przeszłością Japonii i Polski?
Nauka płynąca z teatralnej adaptacji „Dziadów”

O obrzędzie dziadów po raz pierwszy dowiedziałem się dzięki sztuce teatralnej o tym
samym tytule, opartej na utworze polskiego poety Adama Mickiewicza. Tematem
przewodnim tego dzieła jest zwyczaj „przyzywania zmarłych i odprawiania za ich dusze
modlitw”, co okazuje się być punktem wspólnym dla obu narodów: Japonii oraz Polski.
Dzięki niemu polskie i japońskie tradycje mogą się spotkać, a dusze obu krajów – połączyć
na jednej scenie.
Obejrzałem tę sztukę w maju tego roku (2019) w świątyni wyznawców jōdo-shinshū
w Asakusie, w Tokio.
W świątyni – miejscu, gdzie odprawia się nabożeństwa żałobne za dusze zmarłych –
postawiono scenę, na której wszyscy zebrani mnisi rozpoczynają recytować sutry, jednak
przebieg modłów się zmienia – czasem recytacja przechodzi na jednego mnicha, aby
następnie kilkoro z nich podjęło jego śpiew, aby znowu śpiewali wszyscy, niczym naczynie
gliniane przygotowywane na kręcącym się kole garncarskim, które to rośnie i rozszerza się,
to kurczy się i zmniejsza. Tak też zmienia się śpiew mnichów – ich głosy wznoszą się i opadają,
ich płynąca intonacja tworzy tajemniczą atmosferę wewnątrz świątyni.
Na scenie pojawia się mężczyzna o długich, czarnych włosach, ubrany w czarny
kostium, który zajmuje się pogańską ceremonią, oraz kobieta w masce kota ubrana w
japońską yukatę. Zaczynają wspólnie tańczyć do utworu, który wydaje się być polską muzyką
ludową. Wraz z rozpoczęciem muzyki da się usłyszeć lekki, przyjemny śpiew, który następnie
zmienia się w szalony, niby opętańczy krzyk.
Sceneria się zmienia. W tle zaczyna rozbrzmiewać japońska pieśń ludowa z gatunku
tokyo ondō, a przybyłe ze świata umarłych duchy przodków pod postacią kitsune ubranych
w yukaty i maski hyottoko3 zaczynają tańczyć w jej rytm.
Jest to japoński bon-odori – rytualny taniec odprawiany podczas japońskiego święta
zmarłych.
Aktorzy tańczą w rytm muzyki, wydając z siebie zarówno ludzkie, jak i zwierzęce
odgłosy.
I wtedy, z ustawionego z boku sceny ekranu, wyczytywane zostają nazwiska
nieznanych mi Polaków oraz Japończyków…
Młody Polak działający na rzecz ruchu niepodległościowego w XIX wieku, który został
aresztowany i który następnie popełnił samobójstwo w czasie odbywania kary więziennej;
Polak protestujący przeciwko inwazji na Czechosłowację, który w 1968 roku dokonał
aktu samospalenia;
Japoński pacyfista, który, protestując przeciwko wsparciu japońskiego rządu dla
bombardowania Wietnamu Północnego przez Amerykanów w czasie wojny wietnamskiej,
popełnił samobójstwo, wylewając na siebie benzynę;

3

Rodzaj męskiej maski komicznej.
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Polski chemik, który w 2017 roku w Warszawie, przed Pałacem Kultury i Nauki,
dokonał demonstracyjnego aktu samospalenia w proteście przeciwko polityce Prawa i
Sprawiedliwości.
Kolejno, nazwisko po nazwisku, dowiadywałem się o istnieniu dotąd nieznanych mi
postaci.
Różne są koleje ich losów po śmierci. Dusze Japończyków osiągają stan buddy i
zostają wezwane do świata pośmiertnego. W przypadku Polaków ich życie pośmiertne
zależy od tego, w jaki sposób zmarli. Ich dusze mogą nie dostąpić pocieszenia. Mogą zostać
w pamięci żyjących. Mogą być wreszcie niczym „bezimienne dusze”, których wołania nie
zostały usłyszane.
Byłem pod ogromnym wrażeniem tej sceny i mam wrażenie, że dzięki niej tym
bardziej doceniłem to przedstawienie.
Zapytałem się autorki scenariusza tej sztuki, a tym samym jej reżyserki i badaczce
japońskich sztuk tradycyjnych, byłej ambasador Polski w Japonii, pani profesor Jadwigi
Rodowicz, jakie przesłanie miało jej dzieło oraz dlaczego postanowiła ona przedstawić na
scenie postacie z polskiej i japońskiej historii, które zginęły w tak tragicznych okolicznościach.
Poprzez swoje dzieło Profesor Rodowicz chciała upamiętnić żyjące w obu krajach,
lecz nadal przez wielu nieznane postacie „bezimiennych dusz”. Powiedziała mi ona również,
że zaproszenie ich na obrzęd dziadów, wysłuchanie ich próśb i błagań, oraz pocieszenie ich
jest niezwykle ważne.
Profesor Rodowicz uważa, że zarówno w Polsce, jak i w Japonii, istnieje wiele dusz,
które nie zaznały zbawienia i które nadal żyją wśród ludzi.
Opowiedziała mi również o swoim przekonaniu, że poprzez dziady możemy
przywołać na scenę te niepocieszone, błąkające się po naszym świecie dusze i wysłuchać ich
jęków oraz próśb, żeby mogły zaznać spokoju. Uważa również, że nie powinniśmy się
zatrzymywać na tej sztuce jak na pojedynczym geście, ale należy ulżyć cierpieniom choćby
tej części dusz, jeśli nie da się pomóc wszystkim.
Kiedy słuchałem tego, co mówiła mi profesor Rodowicz, przypomniały mi się
krajobrazy, które widziałem w czasie moich podróży po Polsce i Japonii.
Najpierw przypomniała mi się Okinawa, na którą udałem się w wieku 15 lat w
ramach wycieczki w czasach licealnych. Było to ciche i spokojne miejsce z pogodnym letnim
niebem, gdzie aż po horyzont rozciągało się piękne, przezroczyste, turkusowe morze.
Spoglądając na miasto Naha w czasie przechadzki wzdłuż murów zamku Shuri, czy
maszerując gwarnym śródmieściem w czasie przeglądania witryn tamtejszych ustawionych
w rzędzie sklepów, w specyficznym dla Okinawy nigdy niekończącym się letnim upale
godziny mijały bez pospiechu. Dzięki przyjaznemu nastawieniu lokalnej społeczności wobec
turystów, zapomnieliśmy o upływie czasu i o tym, że 60 lat wcześniej w tym miejscu miała
miejsce straszna bitwa, w której życie straciło wielu ludzi. Widziana przeze mnie Okinawa
ciepło oddychała pokojem.
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W czasie naszej szkolnej wycieczki odwiedziliśmy tylko jedno miejsce,
upamiętniające bitwę, która miała miejsce na Okinawie w czasie wojny na Pacyfiku. Było
Himeyuri no tō w mieście Itoman.
Himeyuri no tō jest pomnikiem upamiętniającą pielęgniarki z armii japońskiej,
członkinie Korpusu Studenckiego Himeyuri, które ryzykowały życiem w czasie japońskoamerykańskich walk na Okinawie, by udzielić pomocy wojsku i miejscowej ludności.
Wszyscy złożyliśmy przy pomniku kwiaty, pomodliliśmy się i udaliśmy się do
znajdującego się dalej Muzeum Pokoju.
W tym muzeum oprócz historii studentek z Himeyuri oraz opisu ich sumiennej
pomocy żołnierzom i mieszkańcom w czasie wojny na Pacyfiku, zaprezentowane zostały
również fotografie pielęgniarek, które straciły wówczas życie. Na wystawie znalazły się też
przedmioty, którymi pielęgniarki posługiwały się, a które równocześnie były pamiątkami
opowiadającymi historię pielęgniarstwa w ówczesnych czasach: od zardzewiałych żelaznych
nożyczek czy pęset, przez pojemniki, w których pielęgniarki gromadziły wodę takie jak: miski,
termosy, stare skórzane torby, aż po używane przez pacjentów pisuary. Ponadto, częścią
wystawy był również pełnowymiarowy model bunkra, który w tamtym czasie służył jako
szpital polowy. Wejście do niego było wąskie niczym wejście do jaskini, a w środku panował
nieprzyjemny półmrok. Miało się wrażenie, że odczuwa się oddech wielu pacjentów z
tamtych czasów oraz opiekujących się nimi lekarzy i pielęgniarek.
Po muzeum zostaliśmy oprowadzeni przez 80-letnią kobietę, która w czasie wojny
na Pacyfiku sama pracowała jako pielęgniarka i przeżyła zacięte walki na Okinawie.
Na spotkaniu, które miało miejsce dzień wcześniej w naszym hotelu w Naha, osoby,
które doświadczyły wojny na Okinawie opowiadały nam, uczniom, którzy wojny nie
doświadczyli, o wydarzeniach i życiu codziennym w tamtych czasach. Pielęgniarka, jako
jedna z osób obecnych na spotkaniu, przeżyła zaciętą bitwę o Okinawę i opowiedziała nam
o swoim doświadczeniu na polu bitwy.
Na początku 40. XX wieku, dołączyła do Korpusu Studenckiego Himeyuri – grupy
studentek przeszkolonych jako personel pielęgniarski w ramach przygotowań do lądowania
wojskowego USA na Okinawie. Niedługo potem, bo w marcu 1945 roku, wojska USA
wylądowały na wyspie i rozpoczęła się zajadła walka pomiędzy atakującymi siłami USA i
broniącymi Okinawy Japończykami.
Pielęgniarki z Korpusu Studenckiego Himeyuri, utworzyły szpital polowy w jaskiniach
znajdujących się w górskich klifach, gdzie umieściły łóżka i opiekowały się rannymi podczas
bitwy japońskimi żołnierzami, opatrując ich rany i lecząc z chorób.
Rozpoczęta w marcu bitwa z każdym mijającym miesiącem, a nawet dniem,
zyskiwała na intensywności, a co się z tym wiąże – rosła również liczba zmarłych na polu
bitwy. Groźne były też choroby atakujące wycieńczonych przedłużającą się walką żołnierzy.
Okropne warunki życia sprzyjały również rozwojowi malarii. Wszystko to wpływało na
tragiczną sytuację w szpitalu polowym.
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Była pielęgniarka opowiadała nam, że każdy dzień był dla niej walką o przetrwanie.
Musiała wstawać o samiutkim świcie, żeby, zanim rozpoczną się walki, zdążyć dotrzeć nad
rzekę i zdobyć wodę na dany dzień do celów sanitarnych, jak i dla żołnierzy do picia. Wtedy
zaczynała się ponowna opieka nad żołnierzami.
Mówiła też, że najtrudniejszą częścią dnia było zbieranie ich fekaliów i wyrzucanie
ich na zewnątrz.
W bunkrze nie było toalet, więc trzeba było pomagać wypróżniać się nie mogącym
się poruszać żołnierzom, zbierać ich ekskrementy i przenosić je w specjalne miejsce na
zewnątrz, co było wykonalne tylko wtedy kiedy wstrzymywano walki.
To oczywiste, że podczas bitwy nie było możliwości, żeby pozbyć się wydzielających
niesamowity odór nieczystości. Jednakże wyczekiwanie chwili przerwy w walkach, bieg z
fekaliami do miejsca ich wyrzucania, unikając tym samym bycia zestrzelonym przez wroga,
również nie było łatwym zadaniem.
Każdego dnia pracowały niedożywione, mając na głowie nie tylko rannych i chorych
żołnierzy, których stan mógł zmienić się w każdej chwili, ale również nowych rannych,
przyniesionych z pola bitwy. Takie były ich dni, dopiero w nocy, kiedy walki ustawały, mogły
pójść nad rzekę i napić się wody. Późno w nocy, po tym jak żołnierze usnęli, również i one
mogły pozwolić sobie na odpoczynek, lecz ich sen trwał często jedynie kilka godzin, a czasem
nawet tylko godzinę.
Tak przytłaczająca codzienność ciągnęła się do czerwca, kiedy to nadciągająca klęska
japońskiej armii stała się faktem. Postanowiono wówczas o rozwiązaniu Korpusu
Studenckiego Himeyuri. Aby zapobiec haniebnemu wzięciu w niewolę lub przejściu pod
kontrolę nadchodzącej amerykańskiej armii, członkowie Korpusu Studenckiego Himeyuri
dostali rozkaz rozwiązania grupy, a każda z nich miała za popełnić samobójstwo.
Pielęgniarka opowiadała dalej, że dzień przed rozwiązaniem Korpusu Studenckiego,
wręczono jej do ręki granat. Miała już nigdy nie zobaczyć żadnej osoby z korpusu, spędziła
więc noc, wpatrując się w gwiazdy i rozmawiając z jedną z przyjaciółek.
Obiecały sobie wtedy, że gdyby jutro, po wyjściu z bunkra natknęły się na wroga, to
zginą razem, wyciągając zawleczkę granatu. Następnego dnia Korpus Studencki Himeyuri
został rozwiązany, a każdy poszedł w swoją stronę – przyjaciółki ruszyły na do tej pory
niezaatakowane południe we dwie. Udało im się przejść kilka dni bezpiecznie aż którejś nocy
ciszę podróży na południe przerwały dźwięki amerykańskich czołgów. Jednostka pancerna z
szeregiem żołnierzy na czele zbliżała się nieubłaganie z ogłuszającym rykiem czołgów.
Pielęgniarka pochyliła się nisko i znalazła kryjówkę między skałami. Jej przyjaciółka schowała
się wśród skał kilka kroków dalej.
Obie zdały sobie sprawę, że wróg nadchodzi. Pora zrobić to, co postanowiły. Sięgnęła
więc po granat i spróbowała chwycić zawleczkę. Jednakże jej dłonie trzęsły się tak bardzo,
że nie mogła tego dokonać. Okazało się, że w obliczu nadciągającego wroga nie jest w stanie
nic zrobić. Po chwili, ze skał obok dało się usłyszeć dźwięk wyciąganej zawleczki i nastał
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wybuch. „Ah, a więc i ona już odeszła. Ja też już muszę umrzeć, ja też już muszę tutaj
umrzeć…” myślała z rosnącą niecierpliwością. Jednak jej ciało nie chciało się ruszyć. Niemal
mogła już zobaczyć nadchodzących wrogich żołnierzy z czołgami.
Amerykańskie wojsko posuwało się powoli. Przez megafon zawołali do niej po
japońsku: „Poddaj się natychmiast. Jeśli tego nie zrobisz, rozpoczniemy atak.” Przypomniała
sobie Senjinkun – japoński kodeks wojskowy, według którego zarówno żołnierze, jak i cywile
nie mogą dać się wziąć w niewolę żywymi. Ta myśl powstrzymywała ją chwilę, ale nie mogąc
wyciągnąć zawleczki z granatu, doszła do wniosku, że nie ma innego wyjścia. Postanowiła
poddać się amerykańskim żołnierzom.
Uniosła ręce w górę, wstała i ruszyła w kierunku wojskowych.
Zatrzymała się przed nimi z uniesionymi rękoma. Jeden z żołnierzy podszedł do niej,
nie wypuszczając broni z rąk, unieruchomił ją i sprawdził, czy nie ma przy sobie
niebezpiecznych przedmiotów.
Pielęgniarka wyciągnęła nieużyty granat, a gdy jej chęć poddania się została
potwierdzona, kazano jej iść za jednym z żołnierzy. Zaprowadzono ją do obozu, w którym
amerykańska armia przetrzymywała japońskich żołnierzy, którzy się poddali, oraz cywilnych
mieszkańców. Tak zaczęło się jej życie w obozie. Dano jej ubranie na zmianę i przygotowano
jej posiłek, ale nie tknęła jedzenia, ponieważ bała się, że było ono zatrute. Kiedy jej głód
powoli stawał się nie do zniesienia, jeden z amerykańskich żołnierzy podszedł do niej i zjadł
kawałek jedzenia przeznaczonego dla niej. Z każdym jego kolejnym kęsem, ona stawała się
spokojniejsza aż w końcu przekonała się i zaczęła jeść.
W ten sposób udało jej się przetrwać tę okropną wojnę na Okinawie, pozostając w
obozie do zakończenia walk.
Przez dwie godziny jej opowieści, ta ponad 80-letnia kobieta, nie zatrzymała się
nawet na chwilę. Stała wyprostowana i powiadała wolnym, pewnym głosem, sprawiając
niesamowite, dostojne wrażenie. Byłem wtedy jeszcze licealistą, ale nigdy nie zapomnę jej
pewnych słów.
Powiedziała mianowicie: „Chciałabym, żeby ci którzy nie widzieli wojny, przeżyli ją
pośrednio.” Uważała, że ci, którzy żyją w czasach pokoju i dobrobytu powinni doświadczyć
wojnę poprzez opowieści tych, którzy wojnę doświadczyli na własnej skórze. Dlatego też
ona zamierza opowiadać swoją historię tym, którzy nie znają bitwy o Okinawę, póki starczy
jej sił.
Czułem, że ta kobieta ma niesamowitą wolę i dumę zrodzoną z jej doświadczeń
podczas bitwy o Okinawę oraz z faktu, że udało jej się przetrwać. Mówi się, że szczątki osób,
które poniosły śmierć w tamtym czasie wciąż spoczywają wśród gór oraz w bunkrze po dziś
dzień. Pamiętam, że kiedy podczas wycieczki szkolnej przejeżdżaliśmy przez pole trzciny
cukrowej, nasz przewodnik opowiedział nam, że: „Mówi się, że w trakcie bitwy o Okinawę
teren, który tu widzicie był purpurowy od krwi. Teraz jest tutaj pole trzciny cukrowej, ale
mówi się, że pod nim nadal śpią szczątki walczących.” Zawsze jak przypominam sobie
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Okinawę, to myślę: „To miejsce dalej trzyma w objęciach wojnę, ona pozostaje tutaj nawet
teraz.”
Kolejnym zapamiętanym przeze mnie miejscem jest Warszawa, którą odwiedziłem
pierwszy raz w lecie 2017 roku. Wylądowałem tam pod koniec lipca i zostałem przyjęty do
domu mieszkającej tam przyjaciółki. Warszawa była moim pierwszym przystankiem w
Polsce.
Już drugiego dnia po przylocie moja przyjaciółka oprowadzała mnie po całym mieście.
Pierwszego sierpnia spotkaliśmy się z jej bratem. Znał mnie z opowieści i nazywał mnie
“Toshi”. Powiedział, że ma mi coś do pokazania, więc wsiedliśmy w tramwaj i pojechaliśmy
we wskazane przez niego miejsce.
Tym miejscem okazało się być Muzeum Powstania Warszawskiego, zbudowane było
z ciemnobordowej cegły i wyglądało jak fabryka. Przyjaciółka powiedziała mi, że dokładnie
tego dnia (pierwszego sierpnia) rozpoczęło się Powstanie Warszawskie.
Właśnie tego dnia w 1944 roku, obywatele i żołnierze polscy w Warszawie
znajdującej się pod okupacją nazistowskich Niemiec podczas II wojny światowej,
zdecydowali się powstać przeciwko uciskowi zaborcy. W Muzeum Powstania
Warszawskiego odbywało się tego dnia wydarzenie upamiętniające bohaterów zdarzeń
sprzed 73 lat. Nasza trójka stała na zewnątrz muzeum niedaleko wielkiego dzwonu.
Obok dzwonu znajdowały się białe i czerwone kwiaty symbolizujące barwy polskiej
flagi, a tłum przynosił czerwone i zielone świece. Kiedy wybiła godzina piąta rozległ się
głośny dźwięk syren i bijącego dzwonu.
Jak się później dowiedziałem, co roku o godzinie 17.00, upamiętniającej wybuch
powstania warszawskiego, w Warszawie odbywa się cicha modlitwa, w całym mieście
rozbrzmiewają syreny, a ludzie, którzy wtedy znajdują się na zewnątrz zatrzymują się i czas
trwania dźwięku syreny poświęcają na modlitwę.
Myślałem o ludziach walczących o to miasto, szanowałem ich za ich odważne czyny,
i modliłem się za tych, którzy oddali życie za swój kraj. Kiedy dzwon i syreny brzmiały, przez
moją głowę przelatywały obrazy wszystkich widzianych przeze mnie do tej pory w
Warszawie pomników żołnierzy, szczególnie pomnik obok Sądu Najwyższego.
Wrażenie, które na mnie wywarł, kiedy zobaczyłem go po raz pierwszy, było
ogromne. Na początku wyglądał jak portret odważnych ludzi żywo wyskakujących w różnych
kierunkach. Jednak kiedy się zbliżyłem, zobaczyłem, że trzymają broń, a ich twarze
przepełnione są głębokim smutkiem. Zastanawiałem się o czym myśleli i czego oczekiwali,
gdy zdecydowali się chwycić za broń 73 lata temu.
Podczas minutowej modlitwy te myśli zaprzątały mi głowę. Po modlitwie wsiedliśmy
do tramwaju i udaliśmy się na cmentarz. Prawdopodobnie ze względu na uroczystości wiele
grobów ozdobionych było biało-czerwonymi kwiatami oraz świecami.
Słyszałem jak moja przyjaciółka i jej brat wielokrotnie powtarzali polskie słowo
„cmentarz” podczas spaceru. W tym czasie moja wiedza o języku polskim była bardzo uboga
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i musiałem wiele razy prosić o tłumaczenie. Ponieważ polskie słowo „cmentarz” bardzo
przypomina angielskie „cementary” poczułem pokrewieństwo tych języków. Wszystkie
cmentarze zwiedzone podczas mojego miesięcznego pobytu w Warszawie zrobiły na mnie
ogromne wrażenie.
Było ich wiele wzdłuż ulic w centrum, na Nowym Świecie i na Starym Mieście, gdzie
wiele spacerowałem podczas mojego pobytu. Na wielu z nich pochowani byli bohaterowie,
którzy stracili życie podczas wojny. Groby ich zawierały informacje na temat tego jak zginęli
– zastrzeleni przez armię niemiecką bądź zamordowani grupowo w miejscu, gdzie stał grób.
Zobaczyłem też pomnik dziecka w żołnierskim hełmie z bronią w ręku obok muru obronnego
Starego Miasta.
Kamień, na którym stoi pomnik, opatrzony jest w informację, iż chłopiec wziął udział
w Powstaniu razem z dorosłymi. W tamtym czasie nie wiedziałem czy to miejsce było jego
grobem, ale byłem pewny, że pomnik przemawia do przechodniów, aby spojrzeli na
dzielnego młodego człowieka, który stanął do walki podczas Powstania.
Pod koniec sierpnia, kiedy mój pobyt w Warszawie zbliżał się ku końcowi,
odwiedziłem razem z moją przyjaciółką plac Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Znajduje się tam wielka fontanna i szeroka przestrzeń na której środku, na wysokim
maszcie powiewa polska flaga. W pobliżu znajduje się również strzeżony przez strażników
Pomnik Nieznanego Żołnierza. Jest to miejsce żałoby poświęcone bezimiennym ofiarom,
które oddały życia za niepodległość Polski.
W Warszawie spotkać można wiele brązowych i kamiennych pomników, nie tylko
tych na cmentarzach. Na przykład Józef Piłsudski, od którego pochodzi nazwa placu, o
którym wspomniałem wcześniej, nazywany „ojcem polskiej niepodległości po I wojnie
światowej” był pierwszym marszałkiem Polski, posiada swój pomnik w Warszawskich
Łazienkach. Również naprzeciwko Uniwersytetu Warszawskie w dzielnicy Nowe Miasto 4
znajduje się pomnik Mikołaja Kopernika. Widząc te posągi poczułem silny szacunek Polaków
wobec ludzi, którzy walczyli za ojczyznę, poświęcali się odkrywaniu nowych zjawisk, lub
wywarli wpływ na pokolenia.
Żyjemy, zostawiając w historii cząstkę siebie. Kiedy spojrzymy na nieustanny upływ
czasu, to fakty, na które zwrócimy uwagę, które możemy sprawdzić w tak zwanych
podręcznikach czy też w książkach o historii, są już faktami przez kogoś sprawdzonymi,
potwierdzonymi, można powiedzieć, że zostają nazwane historią.
Mogą to być ludzie już powszechnie znani, dzięki swoim osiągnięciom czy działaniom.
Jednakże gdy patrzymy wstecz na historię, którą uznajemy za niezaprzeczalny fakt, nawet
wśród niej mogą być ludzie „nieznani”, których istnienia nie możemy zbadać i potwierdzić.

4

W rzeczywistości Śródmieście Północne.
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Zarówno pochowani w grobie nieznanego żołnierza Polacy, którzy zginęli w walce o
niepodległość swojego kraju, jak i spoczywający pod polem trzciny cukrowej mieszkańcy
Okinawy i japońscy żołnierze bez wątpienia zapisali się na kartach historii.
Jestem niezwykle wdzięczny za to, że powiedziano mi, że w „Dziadach”, które
narodziły się w Polsce, a zostały wystawione w Japonii, skryte jest życzenie, aby „dać
płomień nadziei tym, o których nic nie wiemy, a którzy śpią już snem wiecznym gdzieś w
Japonii lub w Polsce, trzymając w sobie swoje krzyki i pragnienia.”
Teraz, kiedy pomyślę o przeszłych wydarzeniach, które łączą się z nami w
teraźniejszości, oraz o osobach związanych z nimi związanych, ze smutkiem myślę również
o tych nieznanych wydarzeniach i ludziach. Nauczyłem się sposobu, jak radzić sobie z tą
świadomością.
Chciałbym iść przez życie z tą nową wiedzą, zastanawiając się nad tym, jak mógłbym
pomóc w połączeniu bardziej Polski i Japonii zarówno pod względem historycznym, jak i
poprzez ludzi, którzy właśnie teraz żyją w obu tych państwach.
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Wiktoria Konopka
„Między deserem a śniadaniem Czyli słowo o chlebie w Polsce i Japonii”

Kiedy moja stopa po raz pierwszy stanęła w Kraju Kwitnącej Wiśnie, byłam – można
powiedzieć - w relatywnie komfortowej sytuacji. Po pierwsze byłam już w miarę nieźle
obeznana w japońskiej kulturze, znane mi były najbardziej powszechne obyczaje przez co
nie bałam się aż tak bezpośredniej konfrontacji. Po drugie - przybyłam tam z nastawieniem,
że mimo znajomości podstawowych różnic między Japonią a Polską, mogę przeżyć w
mniejszym lub większym stopniu coś, co w literaturze określamy zgrabnym określeniem
„szoku kulturalnego”. Z tymi dwoma podejściami myślałam, że nic nie jest mi straszne, bo
przecież oczekuję – można prawie powiedzieć, że mam nadzieję – na przeróżne,
nieoczywiste dla mnie sytuacje.
Nie spodziewałam się jednak, że najbardziej bolesną różnicę przeżyję na kilka dni
po przyjeździe, podczas szukania w konbini czegoś na śniadanie. Bez mrugnięcia okiem
minęłam owinięte w plastik onigiri. Gęste puddingi nie wzbudziły we mnie najmniejszego
zainteresowania. Malutkie bento skreśliłam z góry.
Dopiero kiedy stanęłam przed wąskim rządkiem wypełnionym okrągłymi
paczuszkami z melonowym chlebkiem zrozumiałam, co miałabym ochotę zjeść. Tyle, że
moje zachcianki miały niewielką szansę na spełnienie. W Japonii bowiem ze świecą szukać
chleba, który znamy z Polski. Nie jest to myśl odkrywcza, z pewnością nie jest też
zaskakująca – dla mnie także. Mimo to jednak przeżyłam coś w rodzaju zaskoczenia i wiem,
że w swoim zmieszaniu nie byłam samotna.
Tak się składa, że chleb jest niezwykle popularny w kulturze europejskiej. To nie
hipoteza, to nie sugestia, to nie wstęp do dyskusji. To fakt. Żaden inny wypiek nie odniósł
na tak zwanym „Starym Kontynencie”, tak dużego sukces jak chleb. Czytamy o nim w Biblii,
mamy dowody na jego obecność w Babilonii i Egipcie. Wiemy, że początkowo przyjmował
on formę placka (podpłomyka), potem jednak zaczęto pracować nad zwiększeniem
pulchności wypieku, przez co zaczął on zyskiwać swoistą gąbczastość.
W Polsce, tak jak na terenach innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, chleb
odgrywał ważną rolę w obrzędowości. Przez wieki był symbolem nie tylko pożywienia w
ogóle, ale także dostatku, szczęśliwości, a nawet błogosławieństwa. Z nadejściem
chrześcijaństwa chleb wszedł także do obrządku mszalnego, a więc zagościł w sferze
duchowej i religijnej, tym samym umacniając swoją pozycję na stołach tych świeckich i tych
liturgicznych.
Nie sposób nie zauważyć, iż nawet współcześnie wiele tradycji, które cały czas są
kultywowane, orbituje wokół chleba. Do najpopularniejszych można zaliczyć np. witanie
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nowożeców po ślubie chlebem i solą 1 , czy dzielenie się opłatkiem (symbolem chleba)
podczas kolacji wigilijnej. Równolegle chleb zaczął być traktowany jako podstawowe
pożywienie trzymane przez Polaków w mieszkaniach. Zakup świeżego bochenka
niejednokrotnie przedkładany jest ponad zakup makaronu, sera, czy mięsa – to bez niego
bowiem ciężko jest wyobrazić sobie poranne śniadanie.
Niewątpliwie na przestrzeni wieków chleb „wzrósł” w zarówno świecką, jak i
religijną świadomość Polaków, do tego stopnia, że wielu z nas traktuje ten wypiek jako
nieodłączną część dnia.
Jeśli chodzi o Japonię to biorąc pod uwagę ukształtowanie wysp archipelagu,
nikogo nie powinno dziwić, że wyroby pszeniczne są na tym terenie mniej ugruntowane
kulturowo, a ich tradycja nie sięga zbyt daleko. Pierwszy chleb, czy też wyroby chlebowe,
przybyły do Japonii w XVI wieku wraz z portugalskim misjonarzami 2. Ze względu jednak na
trudności w uprawie zbóż, koncepcja tego typu wypieków nie przyjęła się zbyt dobrze 3 .
Oczywiście nie znaczy to, że pamięć o miękkim, pulchnym cieście przepadła w Japonii na
wieki. Choć nie dysponujemy obecnie dowodami na masowy wyrób tego produktu,
niemniej jednak można zakładać, że nie było to coś całkowicie obcego i zapomnianego.
Chlebowe odrodzenie nastąpiło po ponownym otwarciu portów japońskich na
handel w 1840 roku. Szybko zauważono, że jest to produkt dobrze sprawdzający się
zarówno w wojsku, jak i spotykający się z aprobatą ludności cywilnej. Zainteresowanie
wypiekami z pszenicy wzrosło znacznie po II wojnie światowej, kiedy zboże zaczęto masowo
importować z zagranicy.
Chleb traktowany był wtedy jako symbol amerykańskiej okupacji i miał stanowić
swoisty zamiennik ryżu 4 . „Prawdziwe” piekarnie jednak zaczęły powstawać właściwie
dopiero w latach 90. Co ciekawe, jednak nawet do tej pory tak zwany furansu pan5 nadal
nie cieszy się szczytową popularnością i często określany jest mianem „twardego” lub
„nijakiego w smaku”. Japońscy piekarze musieli, więc wykazać się odrobiną kreatywności,
w efekcie produkując słodkie wypieki chlebopodobne, które przypominają dziwną hybrydę
białego chleba i ciastek mochi.

1

Osobną kwestię stanowi tzw. „kołacz weselny”, czyli chleb wypiekany specjalny z okazji ślubu.
Symbolizował on mądrość, rozważność i płodność, których goście życzą młodej parze.
2
Japońskie słowo oznaczające „chleb”, czyli pan (パン) pochodzi od portugalskiego wyrazu pão.
3
Warto zaznaczyć, że nie bez znaczenia pozostawał edykt o izolacji Japonii (wprowadzony w 1587 roku),
który – poza wieloma innymi rzeczami - także przyczynił się do spadku zainteresowania chlebem.
Portugalczycy zmuszeni byli opuścić wyspy japońskie, a wraz z nimi odpłynęła także „chlebowa tradycja”.
4
Kaori Shoji, A short history of a ‘real’ bread in Japan [online], Special To The Japan Times, publikacja
04.12.2015 [data dostępu: 01.08.2019], Dostępny w Internecie:
<https://www.japantimes.co.jp/life/2015/12/04/food/short-history-real-bread-japan/#.XVWPHugzbzZ>.
5
Dosłownie „francuski chleb”
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Obecnie w Kraju Kwitnącej Wiśni na hasło „chleb” bardzo często w pierwszej
kolejności myśli się o ciastku, czy też słodkiej bułce. O czymś co w Polsce większość ludzi
traktowałaby bardziej jako deser, aniżeli potencjalne drugie śniadanie.
Jako Polacy możemy szczycić się wypiekanym przez nas chlebem. Dysponujemy nie
tylko wieloma gatunkami samych ziaren, ale także rozlicznymi sposobami wypieku, nie
wspominając już o kształtach i dodatkach, którymi piekarze ozdabiają swoje bochenki.
Polski chleb jest czymś za czym tęsknią rodacy na emigracji, a także czymś co zachwalają
obcokrajowcy odwiedzający nasz kraj. Wypiek ten jest prawie że nieodłączną częścią diety
większości społeczeństwa, jedzonym często na śniadanie, lunch lub kolację.
Spojrzenie na chleb w Polsce jest zatem zgoła inne niż w Japonii, gdzie myśli się o
nim zazwyczaj w kategoriach słodkiej bułeczki (np. anpan, czyli bułki z nadzieniem z
czerwonej fasoli) lub miękkiego chlebka melonowego. Oba podane przeze mnie przykłady
można łatwo znaleźć w lokalnych supermarketach i konbini w całej Japonii, co świadczy o
ich popularności.
Zarówno sposób wypieku, jak i smak, a także tekstura i sposób jedzenia chleba w
Polsce i w Japonii różnią się. Myślę jednak, że jest to jedna z małych różnic, które ubarwiają
wzajemne eksplorowanie kultury. Niejednokrotnie najbardziej zadziwiające są takie detale
życia codziennego, które wydają nam się być oczywiste, dopóki nie dane jest zetknąć się
inną „wersją” danego aspektu codzienności. Szacunek do tych małych, wydawałoby się
nieważnych, różnic kulturowych wydaje się być kluczowy dla przyjaznych kontaktów
międzyludzkich. Dlatego też niezależnie od pochodzenia powinniśmy odrzucić przekonanie
o chlebowym puryzmie i nie bać się sięgać po nieznane nam wypieki. W końcu nie samymi
pierogami i sushi żyje człowiek.
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„Kraje, z którymi chciałem korespondować były lepszą opcją niż Polska”. Na
początku naprawdę tak myślałem.
Kiedy byłem w drugiej klasie gimnazjum, mogłem w ramach lekcji wybrać zajęcia o
nazwie „Listy międzynarodowe”. W moim rodzinnym mieście w tamtym czasie było
niewielu obcokrajowców oraz jedynie kilka osób, które były zainteresowane zagranicą. W
pierwszej klasie gimnazjum pojechałem na wycieczkę do Anglii oraz do Hiszpanii - dzięki
temu doświadczeniu polubiłem wyzwania, jakie stawiają przed nami nowe rzeczy oraz nowe
środowisko. Dlatego z ciekawości wybrałem zajęcia z korespondencji zagranicznej.
W ramach zajęć nasza klasa dołączyła do funkcjonującego wówczas przy urzędzie
pocztowym Korespondencyjnego Klubu Przyjaciół. Poinformowałem o trzech wybranych
przeze mnie krajach, z których mieszkańcami chciałem wymieniać się listami, przedstawiono
mi też partnerów do korespondencji. Wybrałem kraje, które znali moi koledzy - Amerykę,
Anglię i Włochy. Jednakże rzeczywistość rozminęła się z moimi oczekiwaniami wymieniałem listy z mieszkańcami Polski, Szwajcarii i Papui-Nowej Gwinei. Jednakże z
spośród tych trzech państw najbardziej trwała korespondencja odbywała się z Polakami.
Pierwszy list z Polski miał tak przyjemny zapach, że cały czas chciało się go wąchać.
Litera A, była przez mojego partnera korespondencyjnego napisana w unikalny sposób,
ponieważ była trójkątem. Z listu, niczym woda w fontannie, wypływały jego uczucia, były
tam rysunki w stylu anime, wyrażające coś w rodzaju „Kocham Japonię”. List zawsze
przychodził do mnie niespodziewanie. W momencie, kiedy otrzymałem list, wręcz
podskoczyłem z radości. Z moim korespondencyjnym partnerem mieliśmy podobne
upodobania muzyczne, lubiliśmy też te same anime. Nie wiedziałem o Polsce zbyt wiele, ale
rozmowa na tematy o Japonii była niezwykle ożywiona. Zdałem sobie sprawę, że chociaż
mój znajomy z korespondencji wie dużo o Japonii, to ja praktycznie nic nie wiem o Polsce –
wtedy też poczułem gdzieś w głębi serca, że chciałbym dowiedzieć się więcej o kraju mojego
rozmówcy. Podczas korespondencji często pytał mnie, czy jest coś o czym chciałbym się
dowiedzieć. Ale nic nie wiedziałem na temat Polski i przez to byłem bardzo sfrustrowany.
Właśnie wtedy, od kiedy zacząłem korespondencję, zapragnąłem dowiedzieć się więcej o
Polsce.
Oglądając pocztówki, które dotarły do mnie, a na nich były uchwycone zdjęcia
festiwali, zastanawiałem się jakie jeszcze inne festiwale są organizowane. Płyta CD polskiego
muzyka, którą dostałem w prezencie, była bardzo oryginalna. Dlatego chciałem poznać
jeszcze innych artystów oraz ich muzykę. A w szczególności uwieczniony na zdjęciach
krajobraz Krakowa wyglądał bardzo czarująco, zupełnie jak sceneria z filmu. Pomyślałem
wtedy, że chciałbym spotkać się z Polakami w Japonii.
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Ukończyłem szkołę zawodową i rok później przeprowadziłem się do Tokio. To w tym
okresie korespondencja z moim polskim partnerem osłabła. Nie byłem wystarczająco dobry
z angielskiego i w końcu straciłem umiejętności sprawnego wyrażania swoich uczuć w tym
języku. Bywało i tak, że miesiącami nie mogłem napisać listu. Kiedy już chciałem napisać,
pomyślałem, że minęło dużo czasu, więc gdybym nawet napisał, to pewnie i tak nie
dostałbym odpowiedzi. Mimo to chciałem kontynuować korespondencję. Zastanawiałem
się, jak mogę ponownie ożywić wymianę listów i jak uszczęśliwić drugą stronę.
Na portalu społecznościowym o nazwie Mixi poznałem kobietę, która wyszła za mąż za
Polaka. Ponieważ nie lubiłem nauki w grupach i chciałem w dogodnym dla siebie czasie brać
lekcje, to dzięki uprzejmości jej męża mogłem odbyć te indywidualne korepetycje. Dzięki
niej byłem w stanie poznać język polski.
Usłyszałem, że w Shibuyi jest polska jadłodajnia i można spotkać tam Polaków oraz
osoby zainteresowane Polską. W języku polskim odmienia się praktycznie wszystko,
zarówno podmiot, jak i orzeczenie, a także zmieniają się końcówki słów, co sprawia wiele
trudności. Podobnie jak w anime Sailor Moon, pomyślałem, fajnie jest dokonywać różnych
transformacji słów. W polskim barze byli Polacy i ludzie uczący się polskiego oraz polski
alkohol, jedzenie i przedmioty z Polski, dzięki którym jeszcze bardziej pokochałem Polskę.
Ten bar w Shibuyi jest obecnie zamknięty i już nie istnieje, ale był to pełen radości okres i
gdybym mógł, to z chęcią bym do niego powrócił. Zacząłem pisać listy używając na przemian
słów po polsku i angielsku. Następnie przerzuciłem się na Facebooka, przez co już rzadziej
pisałem listy.
Uczestnicząc w wydarzeniach związanych z Polską poznawałem polską kulturę i
tradycję, spotykałem wielu ludzi i częściej niż listownie, kontaktowałem się z nimi na czacie.
Aż w końcu mój korespondencyjny przyjaciel odwiedził mnie w Japonii.
Przed pierwszym spotkaniem denerwowałem się tak bardzo, że serce waliło mi niczym
dzwon - myślałem, że zaraz wyskoczy mi z klatki piersiowej. Byłem bardzo poirytowany, bo
nadal w ogóle nie potrafiłem mówić ani po angielsku, ani po polsku.
Rozmyślając jeszcze o różnicy wzrostu między nami oraz różnicach w sposobie
myślenia, wynikających z różnic kulturowych, miałem wielką nadzieję, że wszystko pójdzie
dobrze. Na początku milczałem, ale potem mój przyjaciel, który był dobry w robieniu zdjęć
na widok moich skomentował „terrible” - byłem naprawdę przybity. Jednak ponieważ
mówiliśmy o naszych wspólnych zainteresowaniach, to mogliśmy się porozumieć bez
konieczności użycia słów. Wtedy też po raz pierwszy oprowadzałem turystę z zagranicy.
Chodząc po wielu restauracjach i porównując różne potrawy, przygotowywane na naszych
oczach: okonomiyaki, sushi, shabu-shabu , czy nawet ramen z Muzeum Ramenu, mogłem
również powiedzieć, która herbata jest dobra bazując na moim doświadczeniu, które
wyniosłem z pracy w herbaciarni. Kiedy zostałem zganiony za to, że w kawiarni głośno
jadłem, siorbiąc i nie wydmuchując nosa w chusteczkę, jeszcze raz poczułem różnicę
kulturową. Wydarzenie z czasu jego pierwszej wizyty, które najbardziej zapadło mi w pamięć
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to to, że poszliśmy na koncert ulubionej piosenkarki mojego przyjaciela i mogliśmy z nią
potem porozmawiać. Dla mojego przyjaciela byłem w stanie skontaktować się ze
piosenkarzami za pomocą social media. Na koncertach w Polsce, porusza się w rytm muzyki,
ale w Japonii raczej się tego nie robi, co znowu przypomniało mi o różnicy kulturowej.
Pisałem listy, a z otrzymywanych odpowiedzi dowiadywałem się coraz więcej o polskiej
muzyce. A następnie sam szukałem więcej informacji na jej temat i nauczyłem się dużo
dzięki wydarzeniom muzycznym organizowanym przez Polaków. Podziwiając widoki na
pocztówce, którą dostałem, zastanawiałem się, jakie inne piękne krajobrazy Polska posiada.
Nie jestem dobry z historii, ale stwierdziłem, że tak czy inaczej wybiorę się na wydarzenie
historyczne. Czarno-białe filmy nie są interesujące, łatwo na nich usnąć, ale osoby, które
lubią Polskę, bardzo je polecają, więc dlaczego by jakiegoś nie zobaczyć? W Japonii są
polskie restauracje, ale czy są jeszcze jakieś inne polskie dania? Dużo Polaków gotuje bez
względu na płeć. Dlatego pomyślałem, że gotowanie może być faktycznie fajną sprawą.
Dzięki mojej korespondencji z Polakiem poznałem, ile frajdy sprawia interesowanie się
czyimś hobby. Dzięki wspaniałym zainteresowaniom mojego listowego przyjaciela,
nauczyłem się wiele o Polakach. Mimo, że nie lubiłem ich na początku, to zainteresowałem
się muzyką klasyczną, jazzem, czarno-białymi filmami, czy gotowaniem. Byłem w stanie
nauczyć się naprawdę wielu nowych rzeczy oraz nawiązać kontakt z wieloma interesującymi
osobami.
Mam teraz 33 lata i gdyby nie korespondecja z Polakami, którą zacząłem prowadzić
w wieku 14 lat, to pewnie przez dwie trzecie swojego życia nie odczuwałbym w nim
obecności Polski. Tak, jak mój korespondencyjny przyjaciel sprawił, że pokochałem Polskę,
ja również chcę opowiadać innym o Polsce i dać im możliwość do poznania Polski.
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Mogłam się domyślić, że wyprawa w pojedynkę nie jest najlepszym pomysłem,
zwłaszcza, kiedy jest się na drugim końcu świata z niewystarczającą znajomością języka, a
własnej umiejętności orientacji w terenie nie można ocenić inaczej, niż „minus jeden” w
możliwej skali od jeden do dziesięciu. Jestem sama i kompletnie zagubiona, a wokół mnie
nie ma ani jednej żywej duszy, do której mogłabym uderzyć z prośbą o pomoc. Do
wieczornej zbiórki zostały mi tylko dwie godziny, podczas gdy nie mam bladego pojęcia,
gdzie jestem i w którą stronę iść, a wraz z padnięciem baterii w telefonie zgasł ostatni
promyk nadziei, jaką była internetowa nawigacja. Zniknęło światełko w tunelu. Mam ochotę
przysiąść w kucki, skulić się w sobie i rozpłakać w poczuciu totalnej bezsilności.
A przynajmniej tak czułam się przed dziesięcioma minutami. Zabawne, że jeszcze
przed momentem w mojej głowie rozgrywał się jednoosobowy dramat, ze mną jaką
bohaterką niemej tragedii. Obecnie, niesiona pod ramiona przez dwóch eleganckich,
starszych dżentelmenów, żywcem wyjętych z tych dawnych, czarno-białych ekranizacji, nie
mogę uwierzyć, że z tragicznej heroiny, przez pannę w opałach, koniec końców
awansowałam do głównej roli w przygodowym filmie akcji.
Zacznijmy od początku. To mój pierwszy raz w Japonii. Jestem tu w ramach
dwumiesięcznego stażu, wraz z pięćdziesięcioma innymi uczestnikami z całego świata,
żądnymi i głodnymi wiedzy o Japonii. Wszyscy jesteśmy spragnieni konfrontacji własnych
wyobrażeń z faktycznym obrazem kraju, który – odkąd sięgnąć pamięcią – przedstawiano
jako swoiste indywiduum, okraszając go sporą dawką orientalizmu. Większa część nas –
również ja – przyjmowaliśmy tę wizję jako swoją własną w całkowitej naiwności, bez
jakiejkolwiek dozy krytycyzmu.
Wszystko zaczęło się wczesnym rankiem, kiedy zdecydowałam się wybrać do Kioto
w ramach wolnego popołudnia. To był jeden z tych luźniejszych dni, który można było
zagospodarować i przeznaczyć na własne potrzeby i niewielkie przyjemności. Poza tym, to
była świetna okazja – stacjonowaliśmy akurat w pobliżu Kioto, stąd niewielka odległość do
przebycia autobusem i wiele godzin, jakie dzieliły mnie od wieczornej zbiórki, miały
zagwarantować mi odpowiedni zapas rezerwy czasowej na swobodne zwiedzanie.
Sama podróż przebiegła bez najmniejszych problemów, a i początki znajomości z
nowym miejscem zapowiadały się obiecująco. Ale tak, jak apetyt rośnie w miarę jedzenia,
tak i moja nieposkromiona ciekawość w swej niezaspokojonej żarłoczności popychała mnie
co rusz do przodu, w coraz to węższe uliczki, coraz dalej i dalej w miejsca bez przelewających
się tu i ówdzie turystów złaknionych nowych smaków. Brak pokory szeptał mi, że to, co w
istocie autentyczne, dalekie jest od świateł neonów i ukryte przed spojrzeniami wielu, a
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wiedziona przekora wiodła mnie na pokuszenie w pragnieniu odkrywania tego, co
prawdziwie lokalnie. Czasem niewiele trzeba, by się zachłysnąć. Nieznane dźwięki, gra
kolorów i zapachów, odmienne twarze, wymiana spojrzeń, wzajemna ciekawość w zarysie
uniesionych kącików ust – to wystarczyło, bym odłączyła się od zasilania
zdroworozsądkowego i szła dalej w nieznane, wiedziona wewnętrznym zewem przygody.
Cóż, mój zew okazał się być bardzo zwodniczym przewodnikiem, bo wywiódł mnie
w pole, i to dosłownie. Zaczęło się niewinnie – labirynt wąskich uliczek wyprowadził mnie w
miejsce dość ustronne i ciche, a mówiąc dosadniej – w wiejskie bezdroża. Przeświadczona
o własnej nieomylności wsiadłam w pierwszy lepszy autobus, który akurat zawitał na
odosobnionym przystanku, a którym – jak mi się przynajmniej zdawało – powinnam
dojechać do punktu startowego, a przynajmniej w bliskie mu okolice.
Och, jak bardzo się pomyliłam. O tym, że jadę w zupełnie przeciwnym kierunku,
przekonałam się długo po tym, kiedy w mej głowie rozległ się pierwszy sygnał alarmowy.
Nie, przecież nie mogę się mylić, mówiłam do siebie w zatwardziałym uporze, nie chcąc
przyznać się samej przed sobą, że właśnie się zgubiłam i działam po omacku. Dopiero gdy
sięgnęłam po telefon tylko po, by zdać sobie sprawę, że umrze mi w przeciągu paru minut,
zdałam sobie sprawę z powagi sytuacji. Żarzące się przed oczami olbrzymie, czerwone
światło ostrzegawcze odebrało mi jakąkolwiek umiejętność racjonalnego myślenia, ale na
swoje szczęście zachowała się we mnie odrobina zdrowego rozsądku, by ostatnie minuty
życia baterii przeznaczyć na skorzystanie z nawigacji w telefonie by sprawdzić, gdzie w ogóle
jestem.
Cóż, zdobyte informacje z pewnością nie były tym, czego oczekiwałam. Widok
czerwonej kropki – domniemanej mnie (zabawne, że jej czerwień była dokładnie w tej samej
tonacji, co światło ostrzegawcze rysujące się w mej wyobraźni) – pośród drobnej siatki
białych, pozbawionych jakichkolwiek oznaczeń uliczek bynajmniej nie dodał mi otuchy.
Jeszcze zanim zdusiła mnie panika, wysiadłam na pierwszym przystanku, na którym
zatrzymał się autobus i wiedziona instynktem (jakby mało mi było jeszcze dowodów na to,
że nie można na nim polegać), ruszyłam żwawo w przeciwnym kierunku. Z każdym mijanym
metrem odczuwałam jednak coraz większy niepokój. Przede wszystkim dlatego, że nie
byłam w stanie znaleźć żadnego punktu odniesienia – przede mną rozciągała się pustka, jeśli
tak można by nazwać brak człowieka w chwili, kiedy najbardziej potrzebuje się jego
obecności. Presja związana z czasem również pogłębiała mój wewnętrzny stan otępienia
umysłowego – wieczorną zbiórką zaplanowano na osiemnastą, podczas gdy wielkimi
krokami zbliżała się szesnasta. Jedyne, co miałam przed oczami, to olbrzymie, drukowane
litery, układające się w zapis jednego tylko słowa: klops.
Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, w którą stronę iść. Być może przegapię wieczorną
zbiórkę i ominie mnie przez to grupowe wyjście do Ginzy. Może nawet organizatorzy przytrą
mi uszu za niestosowanie się do planu, i to na forum, przed pozostałymi stażystami. „Co za
wstyd!”, myślę sobie. Tym samym wracamy do punktu początkowego tej historii – to
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właśnie ten moment, w którym zbiera mi się na płacz.
- Czy wszystko w porządku, panienko? – dobiega mnie czyjś zmartwiony głos, a gdy
odwracam się, widzę drobnego staruszka w płóciennej koszuli, z figlarnie przechylonym
kaszkietem na głowie. Towarzyszy mu drugi staruszek, nieco wyższy, wspierający się
laseczką.
- Chyba się zgubiłam – odpowiadam, co jest oczywistą oczywistością, zważywszy na
fakt, że jestem w miejscu, gdzie trudno spotkać turystę i gdzie trudno natknąć się na
kogokolwiek, kto nie byłby miejscowym akurat przechodzącym przez te mało uczęszczane
miejsce. Starsi panowie kiwają głową z uśmiechem pełnym wyrozumiałości.
- A gdzie dokładnie musisz wrócić? – pyta mnie znów ten sam starszy pan, drepcząc
wraz swym przyjacielem w moim kierunku. Gdy podaję im nazwę ulicy, przy której znajduje
się mój hotel, obaj staruszkowie śmieją się z rozbawieniem.
- Przeszłaś kawał drogi! – mówi jeden z nich, po czym – jak gdyby nigdy nic – bierze
mnie pod ramię i dopowiada, że zaprowadzi mnie na właściwy przystanek autobusowy.
Do tej pory Japonię znałam tylko z wykładów, a budując swoje wyobrażenie na jej
temat na podstawie książek, jakie wpadły mi w ręce, muszę stwierdzić, że nie było ono do
końca pozytywne. Ukułam sobie obraz Japończyków jako ludzi nie tyle zimnych, co
trzymających dystans, zwłaszcza w odniesieniu do wszystkiego, co obce i odmienne, a nie
trzeba chyba wspominać, że przysłowiowy „gaijin” plasuje się na pierwszym miejscu w
rankingu tego, co znajduje się na przeciwległej szali do rzeczy, przez które można by
zdefiniować własne „ja”. Innymi słowy, na czas swojej pierwszej podróży do Japonii żywiłam
się przekonaniem, że w świadomości Japończyków figurują dwie odmienne kategorie – „my”
(jako społeczność japońska) i „oni” (czyli wszyscy inni), w których trudno doszukiwać się
wspólnej płaszczyzny i nie sposób doszukać się między nimi punktów stycznych. Sama
dodatkowo podkarmiałam to przeświadczenie, usilnie dopatrując się wzajemnych różnic i
postrzegając siebie nie inaczej, niż przez pryzmat „człowieka spoza” dla otaczających mnie
Japończyków. O tym, jak bardzo było to krzywdzące, śmieszne, małostkowe i pretensjonalne,
unaoczniło mi dwoje małych, kruchych staruszków, trzymających mnie w geście pełnym
przyjacielskiej zażyłości pod ramię i dziarsko drepczących przed siebie. Dalszy tok naszej
rozmowy dodatkowo pogłębił we mnie poczucie wstydu za uprzedzenie, jakie z dumą w
sobie nosiłam.
- Skąd jesteś, panienko? – zapytał w trakcie naszej przechadzki jeden ze staruszków.
W tym momencie miałam ochotę głęboko westchnąć, bo w czasie swojego
dotychczasowego pobytu w Japonii (a był to raptem okres miesiąca!), mało kto słyszał o
istnieniu takiego kraju, jak Polska, i dość już miałam pytań, gdzie leży Polska, jakim językiem
mówi się w Polsce i czy są jacyś słynni Polacy. Nie wspominając o licznych pomyłkach, kiedy
to Polskę brano za Holandię lub Portugalię, jako że wymowa ich nazw (zwłaszcza w języku
japońskim) jest poniekąd do siebie zbliżona.
- Z Polski – odpowiedziałam staruszkowi z mocą, czekając w pełnym gotowości
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przeświadczeniu na jedno z tych pytań zwrotnych „ach, Holandia?”, a przynajmniej na
stwierdzenie, że o takim kraju nigdy nie słyszał.
- Ach, ojczyzna Chopina! – odparł z entuzjazmem, skutecznie wgniatając mnie w
ziemię. Wycofanie, zdystansowanie, linia graniczna między „my” a „oni”, zamknięcie i
ignorancja wobec tego, co plasuje się poza własną kategorią, do której się przynależy –
wszystkie moje wydumane uprzedzenia brały w łeb jedne za drugimi, a żeby było śmieszniej,
zbijał je nie kto inny, jak mały i niepozorny staruszek.
- Moja wnuczka uwielbia Chopina, uczy się grać jego mazurków na pianinie –
dopowiedział z dumą, a drugi ze staruszków zawtórował mu przytaknięciem głowy i dodał
od siebie, że słyszał, jakie to piękne góry mamy w Polsce.
I tak się zaczęło – przez rozmowy o tym, jak w Polsce zimno potrafi popalić w czasie
wyjątkowo srogiej zimy, jak to w ramach obiadu jada się niekiedy słodkie knedle z owocami
(słodycze jako danie obiadowe, nie do pomyślenia!), że gotując ryż, używa się często ryżu w
torebkach (sprzedawać ryż w torebkach, to ci dopiero!) i że hucznie obchodzi się Święta
Bożego Narodzenia. A skoro o Świętach mowa, to rozmowa zeszła na tematy jedzeniowe,
stąd nie trudno się domyślić, że oczywiście nie mogło zabraknąć wzmianki o bigosie, królu
polskiej kuchni. Z dywagacji na temat, że i w Japonii znalazłby się sposób na przygotowanie
bigosu, jako że w niektórych marketach można natknąć się na słoiki kiszonej kapusty,
przeszliśmy na temat potrawy noworocznej zōni, budzącym sporo emocji nattō (to dobrze,
że panienka lubi nattō, jest bardzo zdrowe!) i o tym, jak najlepiej się schłodzić na czas
bezlitosnych w Japonii upałów. I nim się zorientowałam, przed naszymi oczami stanął
docelowy przystanek autobusowy, a ku mojej rozpaczy, właściwy autobus już stał
podstawiony z zapalonym silnikiem. Staruszkowie nie tylko odprowadzili mnie pod sam
przystanek, ale jeszcze wsiedli ze mną do autobusu i udzielili dokładnych wyjaśnień, gdzie
mam wysiąść, posiłkując się umieszczoną w środku mapką. Jak gdyby chcieli mieć całkowitą
pewność, że wrócę cała i zdrowa do hotelu, nie wpakowując się ponadto w tarapaty. Na
koniec uścisnęliśmy sobie jeszcze ciepło dłonie, a gdy staruszkowie wysiedli, machaliśmy do
siebie nawzajem tak długo, dopóki nie straciliśmy się z oczu.
Niby nic wielkiego, jedno z wydarzeń, jakich wiele, ale dziwnym trafem właśnie to
wspomnienie wysuwa się na prowadzenie, gdy myślę o jednych z najprzyjemniejszych i
najmilszych chwilach spędzonych w Japonii. I wcale nie dlatego, że uzyskałam
bezinteresowną pomoc, gdy jej potrzebowałam, ani nie przez wspomniane pełne zapału
pogaduszki o przysmakach polsko-japońskiej kuchni czy zwyczajach w ogóle, ale dlatego, że
napotkani przypadkowo staruszkowie (o których dziś myślę jak o własnych dziadkach, tyle
że z japońskimi korzeniami) unaocznili mi coś bardzo, bardzo ważnego i zasiali we mnie
ziarenko, które kiełkuje we mnie po dziś dzień. A mianowicie, że we wzajemnych relacjach
kolor skóry, kształt oczu i przepaść językowa nie mają żadnego znaczenia, skoro bije w nas
jedno serce. I że nie ma „nas” ani „was” – jesteśmy tylko „my”.
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Bez względu na to, czy jestem w Japonii, czy w Polsce, pytają się mnie – dlaczego
uczysz się polskiego? W tym przypadku zawsze odpowiadam „ponieważ takie mam hobby”.
Wyjaśnianie zajęłoby dużo czasu, więc na tym kończę – ale nigdy nie kłamię. Powód
rozpoczęcia nauki można nazwać krótko „zbiegiem przypadków”, bo to, że wziąłem udział
w szkole letniej i spędziłem całe lato w Cieszynie w pewnym sensie było “zbiegiem
przypadków”. Z drugiej strony nie było to jednak aż tak bardzo “przypadkowe”. Czuje się,
jakbym ja „przed Polską” i „po Polsce” żył w zupełnie innych światach.
Na szkołę letnią pojechałem cztery lata temu, ale nie o tym będę tu pisał, bo nawet
gdybym poświęcił na to całe lato, nie opisałbym wszystkiego. To, o czym chciałbym tu
napisać, zdarzyło się później.
Nie uśmiechał mi się powrót do Japonii od razu po zakończeniu szkoły letniej,
postanowiłem więc zwiedzić Kraków i Warszawę.
Nie było fajnie wracać natychmiast do domu, więc postanowiłem zwiedzić Kraków i
Warszawę. Byłem w Krakowie około trzy dni, jednak bardziej niż cokolwiek innego
powracają do mnie pełne tęsknoty wspomnienia, kiedy nie mając nic, czym mógłbym się
zająć, usiadłem przy kawiarnianym stoliku i w taki oto sposób spędzałem czas.
Siadam na krześle, czekam, aż przyjdzie kelner. Czekam, aż przyjdzie zapytać o
zamówienie. Czekam, aż przyniesie mi herbatę. Czekam jeszcze chwilę na rachunek. W
międzyczasie cieszę się widokiem chmur na niebie i przechadzających się po mieście ludzi.
To przywilej przyjezdnych.
Nie muszę tutaj odganiać natrętnych komarów. Uważałem tylko, żeby pszczoły nie
wpadały mi do napojów. Nawet ci, którzy wpadają w posępny nastrój, kiedy nie czują
zapachu kadzidełka odstraszającego komary i nie słyszą głosu cykad, mogą znaleźć ulgę w
odgrywanej na trąbce melodii dochodzącej z kościoła.
Przechadzałem się spokojnie, nie mając nic do zrobienia i nagle powstała mi w
głowie myśl, żeby udać się do Muzeum Manggha. Wystawa, którą tamtego dnia zobaczyłem,
była poświęcona japońskim ubraniom. Publiczność mogła zapoznać się nie tylko ze strojami,
ale również z klasycznymi tekstami na temat wzorów.
Gdy przechadzałem się w półmroku sali wystawowej, z daleka dobiegły mnie głosy.
Urywki japońskich słów. Były to głosy pochodzące z jakiegoś filmu. Jeden po drugim
pojawiali się na nim obcokrajowcy. Wszyscy mówili cicho Matsushima ya, a-a, Matsushima
ya, Matsushima ya. „Matsushima, ach Matsushima, Matsushima”. Mówili z nieobecnym
wyrazem twarzy, cicho, monotonnie.
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Na początku pomyślałem, że to jakiś żart. W naszym kraju zapewne rzadko można
spotkać osoby nieznające tego utworu. Nie znaczy to jednak, że każdy go tak sobie po prostu
recytuje jako jakiś wielki wiersz. Gdy ktoś to zrobi, to mówi, że napisał go Bashō, a po chwili
milczenia dodaje: „Znam ten utwór, ale to nic takiego”, łagodząc tę niewinną przechwałkę.
Taki to właśnie wiersz.
Ale natychmiast zdałem sobie sprawę, że moja pierwsza myśl była całkowicie błędna.
Był to film poświęcony Matsushimie. Matsushimie doświadczonej przez trzęsienie ziemi.
Opuściłem muzeum zupełnie osłupiały. Nawet nie zwracałem wtedy uwagi na nazwisko
autora filmu, a mimo to echa wielu głosów recytujących wiersz o Matsushimie przez jakiś
czas nie opuszczały mojej głowy.
Przypominałem sobie później ten film, gdy tylko miałem okazję, ale koniec końców
nie sprawdzałem, kto jest autorem. Może dlatego, że w mojej świadomości dzieło samo w
sobie mi wystarczało. Nie dawało mi to jednak spokoju i kiedy poszukałem nieco informacji
na jego temat, dowiedziałem się, że stanowił on część wystawy stworzonej przez Joannę
Bodzek, a autorką samego filmu była Irina Anufrieva.
Utwór Matsushima można nadal oglądać na ich stronie internetowej. Najpierw
pojawia się tytuł, napisany białymi literami na czarnym tle. Potem wiersz, informacje o
Matsushimie, o Bashō, a kiedy z ekranu znikną już słowa wyjaśnienia do tego filmu, jedna
kobieta nuci wiersz o Matsushimie. Ubrana jest w strój przypominający swym wyglądem
kimono, stoi po kolana w wodzie. Drzewo pochylające się nad lustrem wody w tle jest do
połowy w niej zanurzone, a jego korona wystrzeliwuje spod powierzchni jeziora. Obok
przepływa wodny ptak. Kiedy ujęcie się zmienia, inna osoba wymawia wiersz w innym
miejscu. Powtarza się on cały czas.
Autorka napisała na stronie internetowej: „Poprosiłam ludzi z różnych stron świata,
aby przeczytali ten wiersz, myśląc o miejscach i osobach, które na stałe zapadły w ich serca,
być może podobne do tych, jakie Matsushima pozostawiła w sercu Bashō. Mogli swobodnie
wybrać miejsce, w którym chcieli deklamować wiersz, jak również dowolnie zdecydować, w
jaki sposób będą go recytować”.
Przed zapoznaniem się z tym wierszem nie trzeba wertować literatury przedmiotu,
w filmie z pewnością żyje duch Bashō. Myślę, że kiedy mistrz haiku odwiedzał Matsushimę
czy też kolejne miejsca leżące przy “ścieżkach na daleką Północ”, komponował wiersz pod
natchnieniem wspomnień podobnych do tych, które przywoływały w myślach osoby
występujące w filmie. Co więcej, można chyba powiedzieć, że kiedy Bashō tworzył haiku,
które znalazły się w zbiorze “Oku no hosomichi” (“Ścieżki na daleką Północ”), powracające
wspomnienia pojawiały się i znikały w jego sercu niczym spadające gwiazdy. Podążając tym
tokiem myślenia – kiedy haiku o Matsushimie wybrzmiało głosem występujących w filmie
osób, sam film stał się utworem Bashō.
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Dzieło Anufrievy jest pewną formą ćwiczenia na interpretację tekstu, dokonywanej
w oparciu o wybór środka wyrazu. Poprzez sposób deklamacji każdej osoby film opowiada
o tym, jak wiersz został odczytany.
Podczas gdy sposób ten jest właściwy dla każdej z tych osób, nie mogę jednak nie
czuć polskiego charakteru przewijającego się przez cały utwór. Dopiero od niedawna uczę
się polskiego, więc podstawy mojego osądu, czy coś posiada “polskie cechy” czy nie, mogą
pozostawiać wiele do życzenia. Myślę jednak, że nawet po pobieżnym zapoznaniu się z
rozmaitymi przejawami polskiej sztuki – literaturą, muzyką, filmem – wydaje się, że w
dziełach sztuki, które narodziły się z polskiego charakteru, przewija się pewien wspólny dla
nich sposób prowadzenia opowieści. Można by ją określić jako “wskazywać, nie opowiadać”,
jednak pragnę z pełną świadomością użyć tutaj słowa “opowiadać”.
Jak opowiadać o patosie rzeczy tego świata? Czy rzeczywiście zdajemy sobie sprawę
z tego, jak snuta jest opowieść? Jeśli zachowujemy się tak, że nasze prawdziwe uczucia w
okamgnieniu wypływają na powierzchnię na podobieństwo krzyku, bez rozróżnienia na
smutek i nienawiść, nie dajemy sobie innej możliwości, niż przyjęcie postawy w dużej mierze
dziecinnej i nieracjonalnej. Należy okazać wielkoduszność tym, dla których jedynym
rzeczywistym środkiem wyrazu jest krzyk, powinniśmy pochylić się nad nimi i wysłuchać ich
lamentu. Jest to jednak trudne w przypadku dorosłych, którzy przez swe zachowanie
upodabniają się do dzieci. Można - szyderczo i na próżno - wyśmiać te osoby, upajając się
przy tym własną wyższością intelektualną, niemniej jednak w niczym nie będzie się to
różniło od zachowania studenciaka, który ma jeszcze mleko pod nosem.
Jeśli przyjąć, że kultura, tak samo jak ludzie, zawiera w sobie młodość i starość, to stojąc w
obliczu ducha unoszącego się i dojrzewającego w Matsushimie ogarnia mnie nie dający się
ujarzmić wstyd.
Zastanówmy się jeszcze, na ile dokładnie Matsushima interpretuje to
haiku? Interpretacja dokonuje się poprzez zrozumienie tekstu po rozłożeniu go na mniejsze
fragmenty. Film o Matsushimie właśnie to czyni, przez co realizuje się jako interpretacja, i
to nadzwyczaj trafna. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie z taką szczerością zmierzyć się z
naszymi klasykami? Nie, my musimy wręcz stanąć im naprzeciw.
Choćby moje słowa były krótkie i urywane, to chciałbym sprawić, aby głosy ludzi
wokół mnie, choćby nie wiem, jak ciche, ale płynące z głębi ich serca, nie rozpłynęły się w
ciszy. Z tą myślą w duchu, będę nadal uczył się polskiego. Polsko, ach Polsko, Polsko…
Netografia
・

Muzeum

Sztuki

i

Techniki

Japońskiej

Manggha.
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Maki Nagumo
„Polska pełna ekspresji”
Pierwszy raz przyjechałam do Polski 4 lata temu. Akurat wtedy był to okres
wielkanocny i wciąż nie mogę zapomnieć ludzi, którzy wybierali kolorowe pisanki na
krakowskim jarmarku. W Japonii studiuję edukację artystyczną, dlatego bardzo interesują
mnie te piękne wytwory sztuki regionalnej oraz jak ekspresja artystyczna wiąże się z życiem
codziennym mieszkańców. Kiedy pierwszy raz przyjechałam do Polski zafascynowała mnie
jej sztuka zakorzeniona w życiu oraz kulturze i właśnie dlatego postanowiłam wielokrotnie
Polskę odwiedzać.
Jest mnóstwo takich pięknych rzeczy, jak na przykład polskie wycinanki. Nawet w
książce o sztuce, której używamy na japońskim uniwersytecie jest wzmianka o wycinankach.
Japońskie wycinanki są najczęściej wycięte z białego papieru, ale za to te polskie są bardzo
kolorowe, a wzory są wspaniałe i efektowne. Bardzo się cieszę, że mogłam je zobaczyć na
żywo, ponieważ wcześniej widziałam je jedynie w książce.
Następną rzeczą, która skradła mi serce, jest polska porcelana z Bolesławca.
Pomyślałam wtedy, że ta ceramika jest taka piękna... Zatrzymałam się na jarmarku, nie
mogąc oderwać wzroku. Aż przeszło mi przez myśl, żeby zabrać to wszystko do Japonii.
Oczywiście niemożliwe było kupienie wszystkiego, ale wzięłam parę rzeczy i moja walizka
była pełna bolesławieckiej ceramiki. Jest tyle pięknych rodzajów wzorów i wariancji kolorów,
że nieważne, ile razy bym ich nie oglądała, zawsze znajdzie się coś, co mnie całkowicie
oczaruje. Nawet gdy teraz piję kawę w moim domu w Japonii, to oczywiście używam kubka
z Bolesławca. Okrągły kubek, który idealnie pasuje do dłoni. Może ten kształt jest taki,
ponieważ w Polsce często doskwiera chłód i dba się o to, żeby napój dłużej zachowywał
ciepło. Bardzo lubię ten kształt, ponieważ zapewne ogrzewa palce Polaków podczas surowej
zimy.
Teraz w Japonii jest coraz więcej sklepów z ceramiką bolesławiecką. Wydaje mi się,
że powoli dociera do Japończyków, jak bardzo dobra jest jakość wszystkich tworzonych
ręcznie wzorów na ceramice.
W Polsce przy kawie lub herbacie zawsze podawane jest też słodkie ciasto. Moim
ulubionym jest piernik, ciasto przygotowane z wykorzystaniem wielu przypraw, począwszy
od imbiru, jednak wszystkie one tworzą kompozycję niezwykle przyjemną dla podniebienia.
Są różne wariacje pierników, na przykład w polewie czekoladowej, polukrowane i wiele
innych, ale dla mnie najlepszy jest najprostszy piernik.
Ostatnio najbardziej ucieszyło mnie to, że w sklepie z importowanymi towarami
zaczęto sprzedawać toruńskie pierniki. Dzięki temu mogę teraz zawsze cieszyć się polskimi
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smakami. Nie mogę się doczekać, aż przy nim dzisiaj wypiję herbatę czy też kawę.
W Polsce jest mnóstwo pysznych rzeczy, wśród ciast jest naprawdę wyśmienity sernik czy
szarlotka. Używany do sernika twaróg jest bez dwóch zdań pyszny, a poza tym myślę, że
jabłka też muszą być bardzo dobre, bo często zdarza mi się widzieć osoby jedzące te owoce.
A także jest trochę dziwne mille-feuille, które kryje się w Polsce pod dwoma nazwami napoleonka oraz kremówka. W Warszawie jadłam napoleonkę, a w Krakowie kremówkę.
Obydwie są bardzo pyszne, ale ich nazwa to dla mnie tajemnica. Gdyby ktoś wiedział skąd
wzięły się te nazwy, to proszę mi powiedzieć!
Następna pyszna rzecz to zupy. Myślę, że osoby, które podróżowały do Polski, zaraz
po powrocie do Japonii zaczęły tęsknić za zupami. Ja sama, żeby cieszyć się polskimi
smakami, przed powrotem, zawsze kupuję w supermarkecie zupy instant. Są one lekkie,
tanie i nawet jako pamiątka sprawdzą się bardzo dobrze. A do tego w Polsce podczas posiłku
można się najeść nawet samą zupą! Jeśli zostanie się w Polsce na kilka dni, będzie można
jeść tyle samo, co miejscowi i będzie można spróbować wszystkiego, czyli zup, sałatek i
różnorodnych głównych dań, tylko że polskie posiłki są naprawdę obfite. Mam nadzieję, że
kiedyś Japonia będzie miała restaurację, w której będzie można zjeść polskie jedzenie.
Mówiąc o składnikach, to są jeszcze buraki, które dosyć trudno jest dostać w Japonii.
Ta jaskrawa, żywa czerwień! Czasem zachciewa mi się zjeść buraczki, te warzywa o kolorze
tak intensywnym, że barwią na czerwono inne składniki. W miarę możliwości dobrze byłoby
jeść więcej buraków, w Japonii jest przecież wiele kobiet z anemią. Gdy zmiesza się
śmietanę oraz buraki i zobaczy się ten uderzający róż, nie tylko ciało, ale i nastrój polepsza
się w jednej chwili. Na razie wszystko, co napisałam jest tylko o polskim jedzeniu, ale jest
też mnóstwo innych pięknych rzeczy.
Bardzo lubię polskie filmy. Nawet w Japonii raz na rok jest organizowany Festiwal
Polskich Filmów przyciągający ludzi, którzy są zakochani w polskich filmach. Myślę, że w
Japonii bardzo popularnym reżyserem jest nieżyjący już Andrzej Wajda, ale młodzi reżyserzy
nowego pokolenie również tworzą coraz to kolejne, dobre dzieła.
Polskie filmy nie są tak łatwe do zrozumienia jak te hollywoodzkie, są wręcz
niezwykle mroczne, ale mają też mocne strony, których nie sposób wymienić na żadne inne.
Sama kiedyś powiedziałam do znajomego w żartach, że na pewno w Polsce jest konkurs, ile
nieszczęścia można upchnąć w jednym filmie i chyba wszyscy rywalizują ze sobą w tej
kategorii.
W dziełach o tematyce wojennej, ale i też w innych filmach postacie cierpią z
powodu różnych nieszczęśliwych wydarzeń. Zadziwiające jest to, że zawsze pojawia się tam
czarny humor. Gdy dojdzie do jakiegoś nieszczęścia, zamiast być sentymentalnym z powodu
pecha, bardziej zamienia się to w prześmiewczy sarkazm.
Jak wszyscy na całym świecie wiedzą, Polska ma długą historię walki o suwerenność.
Dlaczego ten kraj musiało spotkać aż tyle nieszczęść? Dlaczego jego mieszkańcy byli tak
długo zmuszeni prowadzić życie pełne cierpienia?
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Czasem jednak myślę, że w wyniku tego rodzaju doświadczeń historycznych, ludzie
postanowili obrać śmiech za swoją broń i z jej pomocą walczyć. Zatem śmiech jest ostatnim
takim bastionem chroniącym ludzkość. Myślę, że Polacy nie ulegali nieszczęściu, lecz
przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie siłę podchodzenia do przeciwności losu z
uśmiechem.
W niektórych książkach, które czytałem o Polsce, był opis polskich filmów w systemie
socjalistycznym. Cenzura w tym czasie była surowa i wiele filmów było zabronionych do
wypuszczenia, wiele scen zostało wyciętych, a reżyserzy nadal odmawiali wydania. Jest to
fakt historyczny, który przypomina mi o wolności wypowiedzi. Osobiście popieram wolność
słowa i sprzeciwiam się tym samym cenzurze dawnego rządu. Jednak w tamtych czasach, to
co chcieli przekazać ówcześni artyści, nie mogło być wyrażone swobodnie, dlatego
wymyślali przeróżne metafory, aby udało im się przejść przez cenzurę, a uważni ludzie mogli
zrozumieć intencje reżyserów. Uważam, że takie wspólne doświadczenie było trudne do
osiągnięcia zarówno dla artysty, jak i odbiorcy.
W polskich filmach jest wiele momentów, których jako osoba wychowana w innych
czasach, co więcej, w innym kraju, “nie czuję” instynktownie, jak również często nie potrafię
odczytać użytych w filmie metafor. Czuję jednak, że to w tym tkwi zaleta polskich filmów.
Sam fakt, że nie wszystko jest przedstawione wprost, wskazuje na bogate możliwości
ekspresji.
Zaczynając od polskich filmów, a także zagranicznych, oglądam ich w Japonii bardzo
wiele. Ale czasami mam wrażenie, że słyszę język polski w innych zagranicznych filmach.
Jeśli wsłucham się uważnie, to okazuje się, że nie jest to polski, mimo że bardzo podobny.
W końcu języki słowiańskie są gdzieniegdzie zbliżone i wtedy czuję, że nie tylko słowa, ale i
atmosfera filmu jest porównywalna. Niedorzeczność i czarny humor mogły być
odziedziczone przez Słowian od czasów starożytnych.
Pisząc o polskich pięknych rzeczach i wyrażaniu siebie przez Polaków, nie mogę się
powstrzymać od poruszenia jednej rzeczy. Jest to obraz dzieci, które przeżyły II wojnę
światową.
Studiuję edukację artystyczną i od dwóch lat badam życie i ekspresję dzieci związaną
z II wojną światową. We współpracy z miejscowymi nauczycielami-badaczami poprosiliśmy
o udostępnienie materiałów z Muzeum Historii w Warszawie i dzięki temu mogliśmy
zobaczyć wiele obrazów narysowanych przez dzieci z tamtego okresu.
Pierwszą rzeczą, która wywarła na mnie wrażenie, była praca zatytułowana „Podróż
Polaków w 1939”. Jest ona narysowana w czerni i bieli i pokazuje szczegółowo, jak ludzie
niosą duży bagaż i przenoszą się donikąd. Wygląda na to, że istnieje taka historia, że w Polsce,
do której w tym czasie wkroczyły Niemcy, w 1939 roku eksmitowano i przeniesiono rodziny
- z domów, w których mieszkali, zostali wydaleni w bardzo krótkim czasie, podczas ulewnego
deszczu.
Ten rysunek pochodzi z 1946 roku - kiedy pomyślałam, że to dziecko namalowało,
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jak przeżyło przymusowe przesiedlenie i okres wojny, poczułam ucisk w sercu. Są też inne
rysunki dzieci, które opisują długą podróż ze wschodniej Polski na zachód.
Te obrazy nie przedstawiają nędzy wojny, są po prostu misternie narysowane. Jest
też obraz przedstawiający zwłoki leżące na poboczu drogi. Części ciała powyginane są w
dziwnym kierunku, leży też człowiek spowity krwią, ale każdy ma duży bagaż i przechodzi
nad zwłokami bez spoglądania na nie.
Kolejny obraz przedstawia spaloną katedrę w Gnieźnie, a w niektórych obrazkach i
tekstach dzieci ze szczegółami opisują, w jaki sposób została zabita ich rodzina. Ich dziecięce
doświadczenia żyją w tych obrazach.
Uważam, że Polska jest wyjątkowym krajem, w którym wiele dzieci żyło w takiej
rzeczywistości i pozostawiało takie obrazy, nie odwracając wzroku od swoich doświadczeń.
Jako osoba specjalizująca się w edukacji artystycznej chcę, aby więcej Japończyków
wiedziało o tych pracach.
Gdy pomyślę, że tak piękna współcześnie Polska jest naznaczona przez taką historię,
jeszcze mocniej mogę poczuć siłę jej mieszkańców. Czuję, że Polska jest krajem pełnym
ekspresji. Wszystko żyje tu i oddycha pełną piersią - muzyka, śpiew, tańce, filmy, obrazy.
Polska ma skomplikowaną historię i choć na świecie też bywały okresy, w których wolność
ekspresji była dławiona, jednak czuję, że właśnie dlatego Polska jest krajem bardzo dobrze
znającym jej znaczenie i wynikającą z niej radość.
W Japonii prezentuję też własne obrazy. Na japońskim uniwersytecie przekazuję
znaczenie sztuki i ekspresji studentom, którzy uczą się edukacji wczesnoszkolnej,
podstawowej lub gimnazjum. Podczas wykładów opowiadam o Polsce. Trudno jest
zrozumieć znaczenie wolności słowa we współczesnej Japonii. Historia Polski może pomóc
w dokładnym zrozumieniu tego znaczenia.
Jako że w Polsce te piękne rzeczy są nadal dziedziczone, musimy także i w Japonii
poznawać naszą własną kulturę i komunikować się z innymi krajami, szanując ich odmienne
kultury. Chciałabym przekazać poprzez swoją pracę tę myśl następnym pokoleniom.
Któregoś dnia miałam wspaniałą okazję prowadzić wykłady dla studentów w Polsce
na temat japońskich technik i sztuk artystycznych oraz ich pochodzenia kulturowego. Polscy
studenci bardzo dużo dowiedzieli się o kulturze japońskiej. Wykonali wiele wspaniałych
dzieł przy użyciu japońskich technik malarskich.
Polska i Japonia mają od 100 lat bardzo dobre relacje. Ale mam nadzieję, że wiele
osób będzie nadal umacniać to partnerstwo w różnych perspektywach. Chciałbym połączyć
Polskę i Japonię z punktu widzenia sztuki i ekspresywności. Myślę, że wciąż jest wiele do
nauczenia się o Polsce i chciałabym przekazać wielu ludziom moje doświadczenie.
Z tego powodu chętnie ponownie odwiedziłabym Polskę, spotkała tych miłych ludzi,
zjadła pyszne jedzenie i zobaczyła wiele pięknych rzeczy. Mam nadzieję, że Polska i Japonia
będą miały lepsze stosunki niż kiedykolwiek, oraz że będzie więcej możliwości wymiany
pomiędzy naszymi dwoma krajami.
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Chie Nakata
„Ważna osoba spotkana w Polsce”

Jedna z moich najlepszych przyjaciółek jest Polką. Nie będzie to jednak opowieść o
wielkiej przyjaźni, a opowieść o tym, jak duży wpływ miała na mnie ta kobieta. Nadal
pamiętam to, co kiedyś mi powiedziała. „Masz 7 dzieci i robisz doktorat. Jak ty sobie z tym
wszystkim dajesz radę?” - zapytałam jej, na co odpowiedziała mi: „Owszem, jest ciężko, ale
sama wybrałam sobie taką drogę, więc jestem szczęśliwa”.
Poznałyśmy się, kiedy obie miałyśmy 21 lat. Studiowałam wówczas lingwistykę i z
tego powodu zaczęłam się uczyć języka polskiego. Udało mi się dostać stypendium od
polskiego rządu i spędziłam rok na wymianie studenckiej w Krakowie. Na uniwersytecie
spotykałam jednak głównie osoby z zagranicy, a przecież specjalnie przyjechałam do Polski,
żeby mieć kontakt z Polakami. Zamiast studentów japonistyki, wolałam też raczej poznać
Polaków, którzy nie potrafią mówić po japońsku. Postanowiłam więc zapisać się do chóru
działającego w kościele w pobliżu mojego akademika.
Z początku znałam jednak tylko podstawy języka polskiego, z natury jestem też
introwertyczką, więc jakoś nie mogłam zgrać się z resztą chórzystów. Pewnie im też było
ciężko i byli zdziwieni na wieść o tym, że do ich chóru dołączyła Azjatka. Jednakże wśród
nich była jedna dziewczyna, która zawsze przed rozpoczęciem prób pytała mnie: „Masz
ochotę na herbatę? Jaki jest Twój ulubiony smak? Używasz cukru?”.
To dzięki niej zaczęłam rozmawiać z innymi członkami chóru i to również ona
opowiedziała mi o polskim zwyczaju całowania się trzy razy w policzek na pożegnanie. Ona,
dusza towarzystwa, pytała się mnie często: „Cienka, czemu ty zawsze jesteś taka spokojna?
Całe życie rodzice powtarzali mi, że muszę zachowywać się bardziej dojrzale”. Nasze
charaktery są kompletnie różne i chyba właśnie dlatego tak nas do siebie ciągnęło. Przy
okazji, mam na imię Chie, dlatego koleżanka nadała mi polskie przezwisko i zaczęła nazywać
mnie “Cienka”.
W wieku 22 lat zakończyłam studia w Polsce i wróciłam do Japonii. Na kilka dni przed
powrotem do domu, spotkałam się z nią nad brzegiem Wisły. Kiedy wymieniałyśmy się
prezentami na pożegnanie, nagle w jej oczach ujrzałam łzy. Spośród ludzi spotkanych przeze
mnie w czasie pobytu w Krakowie, tylko ona się popłakała, kiedy się rozstawałyśmy.
Później przyjechałam do Polski jeszcze trzy razy - latem w wieku 23 lat, wiosną w
wieku 25 lat oraz znów latem, kiedy miałam 28 lat. Za każdym razem kontaktowałam się z
nią, a ona zapraszała mnie, bym się u niej zatrzymała.
Kiedy przyjechałam do Polski w wieku 23 lat, spotkałyśmy się na Rynku, a ona
przyprowadziła ze sobą „dzieci swojego narzeczonego” - nastoletnią dziewczynę i
pięcioletnie bliźniaki. Na początku jej nie zrozumiałam, ale później zdałam sobie sprawę, że
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jej narzeczony jest nieco starszy od nas i że były to dzieci z jego poprzedniego małżeństwa.
Po tym, jak spotkałyśmy się w Krakowie, udałyśmy się wspólnie do jej rodziny na
wieś, gdzie spędziłyśmy kilka dni. Był to pierwszy raz, kiedy pojechałam na europejską
prowincję. By spotkać się z mieszkającą w miejscowości obok babcią, wsiadłyśmy na rowery
i jechałyśmy przez las. Nigdy nie zapomnę tego zachodu słońca, który podziwiałam w drodze
powrotnej, przejeżdżając przez łąki. Na moich policzkach mimowolnie pojawiły się łzy, kiedy
zdałam sobie sprawę jak piękny jest świat, w którym żyję. Nawet teraz, kiedy przypominam
sobie ten moment, zdaję sobie sprawę z tego, że nawet zwykłe codzienne życie potrafi być
piękne.
W tamtym czasie właśnie ukończyłam studia magisterskie i za niedługo miałam
zacząć poszukiwanie pracy. Od nieco starszych przyjaciół słyszałam, że tęsknią oni za latami
szkolnymi i zaczęłam się zastanawiać, dlaczego wszyscy tak niechętnie wyrażają się o pracy.
Martwiłam się też tym, że być może ja również podzielę ich los. To tylko pogorszyło moje
samopoczucie. Mama mojej koleżanki z Polski była pielęgniarką, zapytałam się jej, co
najbardziej cieszy ją w jej pracy. „Najbardziej cieszy mnie to, że w swojej pracy mam kontakt
z ludźmi”, odpowiedziała mi. Z początku nie rozumiałam, o czym mówi, ale teraz, kiedy sama
pracuję, doskonale wiem, co miała na myśli.
Dwa lata później, kiedy przyjechałam do Polski wiosną, okazało się, że moja
przyjaciółka wzięła już ślub ze swoim narzeczonym i wspólnie zamieszkała z mężem, ich
kilkumiesięcznym dzieckiem oraz sześciorgiem dzieci z jego poprzedniego małżeństwa.
Okazało się bowiem, że dzieci, które przedstawiła mi dwa lata temu, nie były wszystkimi
dziećmi jej partnera. Na dodatek, mieli jeszcze kota i psa. Moja koleżanka wychowywała
więc siedmioro dzieci i pomagała zapracowanemu mężowi, równocześnie robiąc doktorat.
Wydawało się, że był to zaledwie wierzchołek góry lodowej jej wszystkich obowiązków,
byłam tym kompletnie oszołomiona.
Sama jestem singielką i nie mam dzieci. Czy jednak gdybym znalazła się w podobnej
sytuacji, to nadal mówiłabym z dumą, że jest to życie, które sama sobie wybrałam i dlatego
jestem szczęśliwa? A może byłaby to tylko wymówka?
Mąż był przecież rozwodnikiem i dzieliła ich różnica wieku, więc jej rodzice podobno
niezbyt popierali ten związek. Możliwe, że miała też różne nieprzyjemności, bo byli
katolikami. Nie dopytywałam się jej o szczegóły, ale wydaje mi się, że fakt, że przezwyciężyła
wszystkie te trudności na swojej drodze, stał się dla niej siłą.
Kiedy przyjechałam do Polski w wieku 28 lat, moja przyjaciółka była już w ciąży z
drugim dzieckiem. Mimo to, jak zwykle, przygotowała dla mnie posiłki oraz nocleg. Wówczas
skończyła już studia i wykładała na uczelni. Jej mąż, jak zwykle, też wydawał się być bardzo
zajęty.
Każdego roku wysyłam swoim przyjaciołom z Europy kartki z okazji Świąt Bożego
Narodzenia, od niej jednak jakoś nigdy nie dostaję odpowiedzi. Wydaje mi się, że nie za
bardzo przepada ona za korespondencją listowną, ja natomiast nie za bardzo przepadam za
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wysyłaniem wiadomości mailowych. Dlatego też zdarza się, że przez parę lat się ze sobą nie
kontaktujemy, ale myślę, że gdybym teraz miała przyjechać do Polski, to przyjęłaby mnie do
siebie z otwartymi ramionami. Chciałabym jednak kontynuować ten rodzaj znajomości, bo
wiele jej zawdzięczam.
Mam teraz 29 lat i dużo czasu minęło, odkąd spotkałam się po raz ostatni z moją
przyjaciółką z Polski. Dużo się jednak od niej nauczyłam, miała ona na mnie wielki wpływ.
Już piąty rok pracuję w tej samej małej firmie, jednak staram się żyć pełnią życia i nie
narzekać tak, jak robili to wcześniej moi znajomi. Oczywiście, czasami zdarza mi się mieć
gorsze dni i zaczynam myśleć o zwolnieniu się z pracy, ale są też chwile, kiedy, podobnie jak
moja koleżanka, mówię sobie, że jest to ścieżka, którą sama obrałam, więc jestem szczęśliwa.
Wciąż jednak moim marzeniem jest, aby, podobnie jak ona, w pełni cieszyć się z tego, co
mam.
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Remigiusz Ogonowski
„Fantastyczna Japonia”
Jako nastolatek wizytę w kinie traktowałem jak „święto”, za niewielkie pieniądze
mogłem „podróżować” po całym świecie. Sporo uwagi w mojej wyobraźni zajmowały
filmowe produkcje japońskie. Cykl filmów o dobrym potworze Godzilla, wypełniał małą salę
kinową w moim miasteczku do ostatniego miejsca. Rozmach i nowoczesność tej serii filmów
rozbudzał i przekraczał fantazję polskich nastolatków do granic wcześniej niespotykanych.
Wówczas zacząłem się zastanawiać gdzie na kuli ziemskiej leży Japonia, jak to się stało, że
jest to kraj tak nowoczesny i rozwinięty technologicznie, bardziej niż moja ojczysta Polska.
Pierwszym zadaniem było poznanie nazwy stolicy Japonii, przeszukiwanie w bibliotekach
gazet podróżniczych, aby chociaż na zdjęciu zobaczyć stolicę kraju, pełnego drapaczy chmur
oraz elektronicznych wynalazków, które w odległej Polsce wręcz zaskakiwały
nowoczesnością i z trudem było mi w nie uwierzyć. Polska, mówiąc żartem, nie
„pozostawała” w tyle. Po pewnym czasie Polacy poprawiali swoje fryzury w lusterkach
kieszonkowych „Made in Japan” z wizerunkiem pięknej Japonki, która zalotnie „puszczała
oko”, gdy lusterko ustawiło się pod odpowiednim kątem. Ile uśmiechu u Polek i Polaków
wzbudzał ten japoński sympatyczny żart. Wielu rodaków przesuwało lustereczko na żądany
kąt, nie mogąc uwierzyć, że atrakcyjna Japonka będzie bez znużenia mrugać okiem. To był
pierwszy kontakt z japońską nowoczesnością dla wielu Polaków, co prawda wiele lat temu.
Dziś to stwierdzenie można traktować z niedowierzaniem, ale Polska wówczas była prawie
zupełnie niezmotoryzowana oraz posiadała tylko dwa kanały telewizyjne zazwyczaj
nadające swe programy w wersji czarno-białej. Tymczasem Japonia mieniła się feerią barw
oraz nowoczesnością, więc kilkadziesiąt lat temu Japonia z perspektywy Polski była krajem
z innej „galaktyki”.
Wraz z biegiem czasu moje zainteresowania filmowe trochę się zmieniły od tych
nastoletnich lat. Gdy osiągnąłem wiek dojrzały, kolosalne wrażenie na mnie wywarła
twórczość reżysera Akiry Kurosawy. Oczywiście biletem wizytowym tego reżysera były filmy
pt „Siedmiu Samurajów” czy „Tron we krwi”, ale mi najbardziej podobał się film pt „Dersu
Uzała”. Był on wyprodukowany w dzisiejszej Rosji, czyli kooperacji z ówczesnym ZSRR,
pomimo wielu wybitnych innych dzieł Kurosawy, film ten bardzo przypadł mi do gustu i
pozostał w pamięci do dziś. Motywem i osią filmu jest ludzka przyjaźń, dzieło ma tak
niepowtarzalną aurę, że pozostawia w widzu wspomnienie na całe życie. Tak to kino
japońskie zmieniło oblicze świata. Pomimo swojej nowoczesności Japonia nie zapomniała
jak „być człowiekiem”, przekazała wartości takie jak przyjaźń i ludzkie dobro, które zawsze
triumfuje w starciu ze złem. Japońscy artyści przybliżyli odległej Polsce i światu swą kulturę,
poprzez twórców, w moim przypadku głównie filmowych.
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Gdy świat zachwycał się kinem Kurosawy, w Polsce rodził się gniew społeczny
przeciwko władzy niedemokratycznej oraz kryzysowi gospodarczemu. Przywódca
związkowy Lech Wałęsa zapowiedział publicznie, że Polska stanie się wkrótce „drugą
Japonią”. Myślę, że właśnie te słowa w znacznej mierze przyczyniły się do ponownego
masowego zainteresowania Japonią przez Polaków. Oczywiście pierwsze kontakty
dyplomatyczne między Polską i Japonią miały miejsce jeszcze przed odrodzeniem się
państwa polskiego. Licząc ponad wiek, choć oficjalnie na szczeblu państwowym równe
stulecie, wzajemne relacje cechowała sympatia i przyjaźń, która w przyszłym roku zacznie
drugie stulecie wzajemnych kontaktów między dwoma krajami o odmiennej kulturze, ale o
podobnych wartościach, jak honor i patriotyzm. Kodeks samuraja niewiele różni się od
kodeksu polskiego rycerza, w tym upatrywałbym tę więź we wzajemnych relacjach obu
państw. Polska po 1989 roku starała się ze wszystkich sił, spełnić „sen o drugiej Japonii”,
można powiedzieć, że cały czas jest w fazie drzemki, a nie snu. Czy „po przebudzeniu” Polacy
będą żyć w równie rozwiniętym kraju jak Japonia? Wypada mieć nadzieję, że tak!
Niewielu Polaków, jak mniemam, miało szansę odwiedzić Japonię, a moje
wspomnienia są związane z filmem japońskim. Jednak Japonia, również jak Polska, nie miała
nigdy w swej historii „łatwej drogi”, więc gdy oglądało się w japońskim serialu, jak bohater
filmu siłą własnych mięśni napędza własnej konstrukcji przyczepę, która stanowi zalążek
późniejszej prężnej firmy przewozowej, wielu Polaków myślało; „Przecież ja mam tyle samo
i też zaczynam od zera… dlaczego nie czerpać wzoru postawy życiowej od tych, którym się
powiodło?!”
Pomimo, że „japoński sen” w Polsce jest cały czas w fazie realizacji, Polaków pociesza
fakt, że budowanie drugiej Japonii w Polsce nie jest już mrzonką i senne marzenia czasem
się spełniają. Dziś aparat fotograficzny czy komputer „made in Japan”, jest dostępny w
każdym polskim sklepie i rodacy już nie patrzą z zazdrością na obcokrajowców
wyposażonych w japońską elektronikę, która swą nowoczesnością zawsze zachwycała
mieszkańców kraju nad Wisłą.
Znacznym uproszczeniem byłoby tylko zachwalać japońskie produkty, ponieważ
przyjaźń to nie przedmiot i miejmy nadzieję, że nigdy konstrukcja techniczna nie będzie
ważniejsza. Przedmiot, który ułatwia ludzkie życie w wyraźny sposób, kreując je ku
wyższemu stopniu cywilizacji, zawsze dla Polaków będzie w pewnym sensie „darem” z
dalekiej i jednocześnie bliskiej sercu Japonii.
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Mei Orikasa
„Polska i Ja”

Nadal pamiętam moment, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się z urokliwością Polski.
Miało to miejsce w bibliotece mojej szkoły podstawowej. Na zajęcia z Wiedzy o
Społeczeństwie mieliśmy przygotować gazetkę na temat kultury i sztuki krajów
zagranicznych. Poszłam więc do biblioteki, żeby znaleźć jakąś książkę na ten temat. Tak
właśnie, przeglądając jedną z książek, znalazłam zdjęcie warszawskiej starówki. „Czy taki
piękny kraj rzeczywiście istnieje tam, za morzem?”, zapytałam samą siebie, oczarowana
przewracając strony książki. Pamiętam, jak oglądałam urocze i przepełnione elegancją
zdjęcie starego miasta z taką siłą, jakbym zaraz miała zrobić w nim dziurę. „Kiedyś pojadę
do Polski i sama na własne oczy zobaczę to piękne miejsce”.
Kiedy wreszcie udało mi się zrealizować to marzenie, byłam już studentką na
uniwersytecie. Minęło więc 10 lat od wydarzenia w bibliotece, ale to jeszcze bardziej
sprawiło, że chciałam odwiedzić ten kraj.
W wieku 19 lat otrzymałam wizę do Polski i opuściłam Japonię. Miało to miejsce rok
po trzęsieniu ziemi w 2011 roku. Otrzymałam stypendium od polskiego Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i mogłam wjechać na studia do Łodzi. Pochodzę z
prefektury Fukushima, jednak zdecydowałam się na studia w prefekturze Miyagi, więc tuż
przed rozpoczęciem studiów przeżyłam szok związany z trzęsieniem ziemi. Szansa na wyjazd
na studia za granicę i tym samym na spełnienie swojego marzenia z dzieciństwa o
mieszkaniu w Polsce miała więc na mnie ogromny wpływ. W moim przygnębionym sercu
pojawiła się iskierka nadziei.
Kiedy teraz myślę o moim pobycie w Polsce, każdy dzień przynosił coś nowego, był
pełen wzruszeń i niespodzianek. Z perspektywy osoby, która po raz pierwszy udała się sama
za granicę, muszę stwierdzić, że przeżyłam raczej pozytywny szok kulturowy. W czasie
swojego pobytu w Polsce nie tylko udało mi się zwiedzić Łódź i Warszawę, udałam się
również do wielu innych miast, takich jak Kraków, Toruń, Wrocław, czy Katowice. Starałam
się, ile tylko mogłam, obserwować klimat tego kraju i podziwiać jego piękne krajobrazy.
Jedną z rzeczy, które najbardziej zaskoczyły mnie w Polsce, była liczba
zainteresowanych kulturą japońską i uczących się języka japońskiego Polaków. Mimo że
położona w Azji Wschodniej Japonia i znajdująca się w Europie Środkowej Polska są od
siebie bardzo oddalone, to japońska animacja cieszy się ogromną popularnością wśród
młodych Polaków. Osoby, z którymi zaprzyjaźniłam się w czasie moich studiów w Łodzi,
często opowiadały mi o swoim zamiłowaniu do anime. Czułam się trochę dziwnie z myślą,
że, jako Japonka, zdobywałam wiedzę na temat japońskiej popkultury w czasie swojego
pobytu za granicą. Było to dla mnie kompletnie nowe doświadczenie. Było mi również
bardzo miło, widząc osoby, które uczyły się mojego języka lub wyrażały chęć jego nauki w
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przyszłości. Nawet moi znajomi, którzy na początku kompletnie nie mówili po japońsku, w
miarę rozwoju naszej znajomości, pytali się mnie, jak powiedzieć „Jak się masz” po japońsku
i potem używali tego wyrażenia w praktyce.
Kiedy przyjechałam do Polski, starałam się nawiązać kontakt z miejscowymi i było mi
bardzo miło widząc, że sprawiali oni wrażenie zainteresowanych Japonią. W ten sposób
Polska – dalekie miejsce, do którego marzyłam pojechać w dzieciństwie – stała mi się jeszcze
bliższa. Interakcje z innymi studentami i mieszkańcami miasta napawały mnie radością.
Pewnego razu, idąc ulicą Piotrkowską w Łodzi, natknęłam się na dwóch chłopczyków.
Wyglądali na uczniów pierwszych lat szkoły podstawowej. W bocznej uliczce bawili się
zabawkami, przypominającymi japońskie miecze. „Pani jest Japonką?” zapytali mnie
nieśmiało i, kiedy odpowiedziałam skinieniem głowy, ich twarze rozpromieniły się. „W
takim razie wie pani, kto to jest ninja, prawda?”, „ Jak przeczytać ten znak? Co on oznacza?”.
Najwyraźniej, bardzo interesowali się ninjami i samurajami, bo zadali mi wiele pytań, na
które nie zawsze znałam odpowiedź. Wydaje się więc, że owe spotkanie przekonało mnie o
tym, że, wbrew oczekiwaniom, moja wiedza z zakresu japońskiej kultury jest jednak bardzo
ograniczona. „Japońskie monety mają dziurę w środku, prawda?”, zapytał się mnie w tamtej
chwili jeden z chłopców. „Zgadza się”, odpowiedziałam. Przypomniało mi się, że miałam w
kieszeni pięciojenową monetę, położyłam ją więc na dłoni. „Wow!”, wykrzyknęli z błyskiem
w oczach. Sprawiali wrażenie, jakby właśnie znaleźli skarb i nie mogli oderwać od monety
wzroku. „Ale ładny kolor! Świetna!”, wykrzyknęli, a ja, niewiele myśląc, powiedziałam:
„Możecie ją zatrzymać”. „Naprawdę?”. „Pewnie, jest wasza”. Słysząc moje słowa, chłopcy
zaczęli skakać z radości. Dalej żywo pamiętam ich uśmiechnięte twarze. Z dumą spoglądają
na monetę, po czym jeden z nich stwierdził: „Dziś jak wrócę do domu, to poproszę mamę,
żeby nawlekła tę monetę na sznurek, bym mógł ją nosić na szyi.” „Kiedyś na pewno
pojedziemy do Japonii!” stwierdził jeden z nich z poważnym wyrazem twarzy. W tamtej
chwili przypomniały mi się moje czasy podstawówki, kiedy po raz pierwszy dowiedziałam
się o takim kraju, jak Polska, i jak oczarowana byłam, widząc zdjęcie warszawskiej
podstawówki. To doprowadziło do tego, że przyjechałam do Łodzi na studia i że spotkałam
tych chłopców, którzy opowiedzieli mi o swoim marzeniu. W tamtej chwili pomyślałam, że
oni, podobnie jak ja kiedyś, będą dążyć do realizacji swojego marzenia i być może kiedyś
uda im się pojechać do Japonii.
Minęło już 7 lat odkąd zakończyłam swoją przygodę w Polsce i wróciłam do Japonii.
Po tym wydarzeniu poszłam na magisterkę, obroniłam pracę z historii polskiego plakatu i
uzyskałam tytuł magistra. Moje zainteresowanie Polską jeszcze bardziej wzrosło po studiach
w tym kraju. W czasie swojego pobytu odwiedziłam bowiem wiele galerii i doświadczyłam
oryginalności polskiej sztuki, co miało na mnie ogromny wpływ i zmotywowało do moich
badań na studiach. Sama jestem zaskoczona, że wydarzenie w bibliotece doprowadziło do
tego, że napisałam pracę magisterską o polskiej sztuce.
Urok Polski jest naprawdę głęboki - dzieła sztuki, miejski krajobraz, charakter
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mieszkańców. Uważam, że nieodłączną jego częścią jest też historia tego miejsca. Już w
czasie studiów magisterskich, odwiedzając galerie sztuki na potrzeby swoich badań, czułam
jak bardzo oryginalna jest polska sztuka. Myślę, że ta oryginalność jest wynikiem głębokiej
historii i przemian społecznych, które miały miejsce w tym kraju.
Po ukończeniu studiów i rozpoczęciu pracy, nadal uwielbiam Polskę. Minęło już 15
lat odkąd w bibliotece natknęłam się na zdjęcie warszawskiej starówki i uważam, że miałam
szczęście, że mogłam sama odkryć urok tak wspaniałego kraju, jakim jest
Polska. Równocześnie mam nadzieję, że coraz więcej Japończyków będzie wiedziało o
Polsce i będzie chciało odwiedzić ten kraj.
Ostatnio przypomniała mi się historia z pięciojenową monetą. Chłopcy są pewnie już
gimnazjalistami, albo nawet licealistami… Ciekawe, co teraz myślą o Japonii? Czy nadal
marzą o wyjeździe do tego kraju? Ostatnimi laty w Japonii bardzo popularna stała się polska
ceramika, a Japończycy często zwracają się do swoich znajomych, którzy studiowali w Polsce,
z prośbą o rekomendację ciekawych miejsc. Z jednej strony czuję, że Japończycy wreszcie
zaczęli interesować się Polską, a z drugiej zastanawiam się, jak jest postrzegana obecnie
Japonia. Czy mój kraj nadal wydaje się interesujący dla Polaków?
Mam nadzieję, że Polska i Japonia nadal będą dbać o rozwój dobrych relacji,
równocześnie poznając swoje kultury i akceptując siebie nawzajem. Polska zawsze była dla
mnie tęsknotą i sprawia, że potrafię dokonać refleksji nad Japonią i jej społeczeństwem.
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Michał Radtke
„Kiedy anime przypada do gustu”

Animowane produkcje rodem z Japonii, pogardliwie nazywane ryżowymi
opowieściami lub niezwykle mylnie i w pewnym sensie obraźliwie chińskimi bajkami, są bądź
co bądź produktem niezwykłym. Wiele kadrów z nich jest powszechnie użytkowanych przez
internautów jako tak zwane memy. Na ich podstawie powstają gry bądź filmy kinowe, zaś
część zwrotów wchodzi do mowy potocznej, jak na przykład loli. Potrafią opowiedzieć o
życiu, miłości, poświęceniu i człowieczeństwie naprawdę dużo. Mimo to, wielu ludzi odbiera
je jako bajki dla dzieci, argumentując to tym, że „wszystko tam jest rysunkowe”. Kto się z
tym zgadza, niech obejrzy klasyk animowanego horroru Higurashi no Naku Koro ni!
Mówią, że jesteś tym, co konsumujesz. Niektórzy z was pewnie się oburzą i zaczną
poprawiać „konsumujesz” na „jesz”. Uwierzcie, to zamierzone przejęzyczenie. W czasach
konsumpcjonizmu na porządku dziennym wręcz jest gromadzenie nowych wrażeń, które
zmieniają w pewnym sensie człowieka. Nie inaczej jest w przypadku anime. Tak jak każdy
tekst kultury, również i one kształtują odbiorcę.
Przyjrzyjmy się chociażby jednemu z moich ulubionych, Date A Live, stanowiącego
ekranizację serii light novel pod tym samym tytułem. Jak dotąd wyemitowano trzy sezony,
wersję reżyserską i całkiem udany film fabularny. Również sprzedano mangę oraz kilka gier
z gatunku powieści wizualnej 1. Przedstawia ona historię zwykłego licealisty z miasta Tenguu,
Shido Itsuki, który zostaje wplątany w niecodzienny splot wydarzeń. W jego wyniku jest
jedyną nadzieją ludzkości na uniknięcie globalnej katastrofy. Żeby tego dokonać musi...
umawiać się na randki z dziewczynami? Brzmi kuriozalnie? Też tak myślałem, jednak po
obejrzeniu pierwszego sezonu okazało się, że mnie to wciągnęło. Nim się obejrzałem, a już
miałem za sobą drugą i trzecią część opowieści oraz film kinowy. I nie powiem, nie dość, że
poprawiło mi to poczucie humoru, to uzyskałem ponadto pewną wiedzę z zakresu relacji
damsko-męskich. Oraz świetnie się bawiłem podczas oglądania kolejnych odcinków.
Anime potrafi uczyć poprzez dobry seans, przyprawiony szczyptą komizmu i
odrobiną akcji. Czy jednak mogłoby pokazać rzeczy mroczne, wydobywające się z
najciemniejszych zakamarków ludzkiej psychiki? Czy potrafiłoby ukazać to, co w nas
najgorsze? Dla wielu odpowiedź jest absurdalnie prosta. Wystarczyłoby zwykłe, lakoniczne
‘nie’. Bo co strasznego mogłoby być w kresce? Czemu niby miałaby przerażać?
O tym, jak proste pociągnięcie ołówkiem po papierze, łączące się z innymi jemu
1

Powieść wizualna – rodzaj gry skupiający się na wybraniu odpowiednich opcji dialogowych, posiadający
nieliniową fabułę i statyczną grafikę, występuje w nich narracja pierwszoosobowa; przykładem tego jest
Katawa Shoujo.
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podobnymi potrafi na moment zatrzymać akcję serca, mówi wspomniane przeze mnie
Higurashi. Opowieść osnuta jest wokół różnych wersji zdarzeń z feralnego lata 1986 roku w
małej wsi Hinamizawa. Nie bez powodu uznaje się ją za klasyk animowanego horroru
psychologicznego. Albowiem ukazuje ona to, co w ludziach najgorsze. Pokazuje, że tak
naprawdę niewiele trzeba, by z zazdrości przejść do nienawiści, a na niegdyś roześmianą
twarz przywdziać oszalałą maskę sadystycznego mordercy. Podczas seansu widz może
odczuć na własnej skórze przerażenie. Wystarczy wspomnieć krążący w Internecie obrazek,
przedstawiający roześmianą, upiorną twarz Shion Sonozaki, gdy oglądała samobójstwo
młodziutkiej Riki Furude. Również wątek tajemniczej klątwy Oyashiro-samy, dziejącej się co
rok w noc święta Watanagashi, po którym następuje największa makabra w całej serii,
pozwala poczuć, jak bardzo wszyscy bohaterowie są uwikłani w intrygę. Przyznaję, anime
od początku mnie interesowało. Może moje zainteresowanie zbrodnią wpłynęło na to, że
po nie sięgnąłem? Tak czy owak, choć mam w nim dużo zaległości, z pewnością te
kilkanaście odcinków, które mam za sobą, wstrząsnęło mną. Nigdy nie przypuszczałem, że
w człowieku mogą drzemać tak mordercze instynkty, a między poczytalnością a
szaleństwem jest taka cienka granica. O ile wiedziałem, że jako ludzie potrafimy czasem
dopuścić się zbrodniczych czynów, o tyle tutaj zostało to ukazane w sposób tak przerażający
i zarazem poruszający do głębi. Bo oto małe wydarzenie potrafi doprowadzić do katastrofy.
A nic nieznaczące ukłucie zazdrości może zmienić człowieka w demona w ludzkiej skórze.
A czy anime poprawiłoby poczucie humoru? Z pewnością. Dużo seriali animowanych
z Japonii to produkcje komediowe. W wielu z nich występują bardzo oryginalne pomysły i
rozwiązania. Oto na przykład mamy stereotyp dziewczyny, która jest – można by ująć –
perfekcyjna w każdym calu. Ładna, zgrabna, inteligentna, pierwsza we wszystkim, idealna
pani domu – można by rzec, że kobieta jak marzenie! A z drugiej strony okazuje się co?
Panienka ma perwersyjne poczucie humoru i prawie przez całą serię w każde swoje zdanie
wplata jakiś dwuznaczny podtekst. I główny bohater musi z tym, chcąc nie chcąc żyć, jak np.
Tsuda Takatoshi z Seitokai Yakuindomo. Ze szkoły również tam często się śmieją. Staje się
ona polem do wybryków uczniów, wiernym i nieodzownym towarzyszem ich szczęść i
nieszczęść oraz, niejako z przymusu, widzem kolejnych zwariowanych i komediowych
sytuacji. Bo jak tu się nie uśmiechnąć, gdy obserwujesz, jak główny bohater musi się
zmierzyć z kolejnymi wymysłami swojej koleżanki z klasy, która na domiar wszystkiego w
dalszych odcinkach zostaje jego dziewczyną? Serie komediowe niejednokrotnie dostarczają
widzowi pozytywnych wrażeń, a jednocześnie są świetnym nośnikiem do pokazania, że w
szkole też potrafi być uroczo. Bo czyż nie ma nic bardziej wzruszającego niż scena, w której
chłopak gotów był na wszystko, żeby tylko jego ukochana nie spadła z dachu szkoły? I ta
sama dziewczyna nie chce, żeby ją wypuścił ze swych ramion tylko dlatego, że czuje się przy
nim bezpiecznie? Paulo Coelho by powiedział, że „ta miłość może stać się wielka 2”.
2

Paulo Coelho „Weronika postanawia umrzeć”
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A gdyby anime w pewnym sensie mówiło też o historii? Na domiar wszystkiego
reprezentowanej przez poszczególne postaci z różnych okresów? Dodatkowo wplecionych
w odwieczną walkę między dwoma siłami? Takie rozwiązanie również jest możliwe.
Doskonałą ilustracją tego jest Drifters na podstawie mangi Kouty Hirano, autora Hellsinga.
To opowieść o Toyohisie z klanu Shimazu, samuraju z ery Sengoku. Ciężko ranny wojownik
powraca z bitwy pod Sekigaharą, po czym – w wyniku niezależnych od niego splotów
wydarzeń – trafia do równoległego świata. Znajdują się tam inne postaci z historii Japonii
oraz świata. Jest członkiem frakcji Włóczęgów (tytułowi Drifters) i wspomaga Odę Nobunagę,
jednego ze zjednoczycieli Japonii, w stworzeniu nowego imperium w tamtym świecie.
Oczywiście, nie działają we dwóch. Wspomaga ich łucznik Nasu no Yoichi, Butch Cassidy,
Scypion, Hannibal oraz część rdzennych mieszkańców tego świata. Jednak – żeby nie było
zbyt łatwo – przeciwko nim występują “Odpady”, pozbawieni w większości człowieczeństwa
ludzie obdarzeni magicznymi mocami. Zobaczyć wśród nich można Rasputina, Anastazję
Romanową czy Joannę D’Arc i jej wiernego Gillesa de Rais. Wszyscy oni, pod wodzą
tajemniczego Czarnego Króla, starają się im w najlepszy możliwy sposób przeszkodzić.
Przyznam szczerze, choć uwielbiam historię, w życiu bym nie pomyślał, że oprócz znanych
nazwisk mogą występować takie mniej znane, ale równie interesujące osobistości.
Pozwoliło mi ono poznać również tych częściej wspomnianych w innej postaci i równie
ciekawie przedstawionych. Z ciekawości sam nawet zabrałem się za zgłębianie tych historii,
które przecież pochodzą z naszego uniwersum. Oraz oczywiście podjąłem nie pierwsze
rozważania nad człowieczeństwem i z zaciekawieniem obserwowałem krwawą jatkę, w
której wszystkie historyczne postaci brały udział.
Gdy mówię moim kolegom, że lubię anime, niektórzy się najzwyczajniej w świecie
śmieją. Nie mam im tego za złe. Tak samo, jak tego, że potem mówią, że jestem wariatem.
Japońskie produkcje z daleka mogą wydawać się dziecinną zabawką, igraszką dobrą na
obniżenie poziomu stresu. Jednak nie dla mnie. Ja odbieram to bardziej jako pełen
niesamowitości zróżnicowany świat, w którym dzieją się rzeczy logiczne i szalone. W którym
jest miejsce na walkę, miłość, przyjaźń, prozaiczne rzeczy czy zagadnienia pochodzące z
innego planu rzeczywistości. Jednak to przede wszystkim opowieści o ludziach. Uwikłanych
w mniej lub bardziej pokrętne meandry losu, balansujących chwilami na krawędzi dwóch
wymiarów. Czasem po prostu oglądam je dla rozrywki. Czasami jednak stanowią cenne
źródło, z którego mogę wynieść tematy do rozważań.
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Maria Roczniewska
„Zostawiłam serce w Japonii”

Historia mojej przygody z Japonią rozpoczęła się bardzo podobnie do wielu innych.
Ogrom osób, których ścieżki życia skrzyżowały się z tym krajem, w zbliżony sposób zaczyna swoją
opowieść. Niemniej jednak, aby dalsze wydarzenia miały sens, muszę cofnąć się do tego ważnego
momentu.
Było gorące, letnie popołudnie. Godziny mijały powoli na błogim lenistwie. Miałam
wtedy 12 lat, mojej głowy nie zaprzątały jeszcze złożone problemy dorosłego świata. Wakacje
postanowiłam spędzić u koleżanki, siedzieć u niej, pić lemoniadę i jak większość mojego
pokolenia egzystować przed szklanym ekranem telewizora. To właśnie wtedy, pierwszy raz
zetknęłam się z jednym z najważniejszych elementów Japońskiego soft-power – jego popkulturą.
W tamtym czasie komiksy czy seriale z Kraju Kwitnącej Wiśni były mi dalekie, jednak jak się tego
dnia okazało, na tyle ekscytujące, by pochłonąć bez reszty bujną wyobraźnię uczennicy
podstawówki. Wtedy, nie wiedziałam jeszcze, jak ważna okaże się ta chwila w kontekście całej
mojej późniejszej egzystencji. Oprócz pochłaniania bez umiaru takich wytworów jak anime i
manga zaczęłam też zagłębiać się w książki, które pozwalały mi na przemierzanie ulic Tokio czy
Kioto w mojej wyobraźni. Tak rozpoczęła się ta przygoda...
Jej kontynuacja następowała przez wiele kolejnych lat. Podejmowałam różne kroki i
działania, chcąc zbliżyć się do tego, magicznego miejsca. Zaczęłam uczyć się języka, próbowałam
swoich sił jako artystka... wszystko, by chociaż na chwilę poczuć "smak" Japonii.
Kolejny przełom nastąpił, gdy mając lat 18 zostałam zmuszona do podjęcia bardzo
istotnych decyzji dotyczących zawodowej kariery. Uznałam, że oczywistym wyborem będzie
podjęcie nauki na kierunku związanym z Krajem Kwitnącej Wiśni – moja decyzja padła na
Stosunki Międzynarodowe ze specjalizacją japonistyczną. Lata na uczelni wspominam z łezką w
oku. Nawet parne popołudnia i długie wieczory spędzone na wbijaniu niezliczonych znaków do
głowy. Niestety, świat poskąpił mi szczęścia i po zaledwie półtora roku, alma mater uznała, że na
kierunku studiuje zbyt mało chętnych a wydział zamknięto.
Świat działa jednak na niesamowite sposoby i z mojego nieszczęścia wyniknęła
niespodziewana przygoda – rodzina jednego z japońskich wykładowców, zafascynowana
Polakami, postanowiła przygarnąć pod swój dach studentów, aby mogli zasmakować życia w
Tokio. Zgłosiłam się, trochę pół żartem, pół serio i ku mojemu zdziwieniu spotkałam się z
akceptacją. W ten sposób, po raz pierwszy w życiu postawiłam stopę na japońskiej ziemi. Moje
pierwsze wrażenie nie było jednak przychylne. Ze smutkiem oglądałam śmigające za oknami
shinkansenu betonowe bloki i sznury linii elektrycznych na tle niebieskiego nieba, zadając sobie
pytanie: "Czy to jest miejsce, do którego zawsze chciałam przyjechać?". Krajobraz za oknem,
chociaż niewątpliwie egzotyczny, wydawał się szary i powtarzalny. Mimo to postanowiłam dać
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temu krajowi szansę i nie zniechęcać się już na początku – jak się okazało słusznie, gdyż ta odległa
kraina jest piękna i fascynująca. To, co początkowo zdawało się pozbawione kolorów, okazało się
fascynującym labiryntem małych uliczek i zielonych parków. Za każdym rogiem czekała przygoda.
W powietrzu unosił się zapach pysznego jedzenia i głosy ludzi, przemieszczajacych się w każdym
możliwym kierunku. Jednak to, co zrobiło na mnie wrażenie, to sami mieszkańcy. Ich wyobraźnia,
poczucie humoru i przyjazne, pełne zainteresowania twarze. Nigdy nie zapomnę serdeczności
rodziny, u której przyszło mi pomieszkiwać. Starali się z całych sił, aby pobyt był okazją do relaksu,
a także nauki o kulturze. Nasi gospodarze byli wspaniali - ich uśmiechy, pomocne dłonie i
upartość w komunikacji ze mną, pomimo ogromnych, wówczas, braków językowych, sprawiły, iż
w Japonii zakochałam się bez reszty a moje serce zostało tam na zawsze. W pamięci pozostanie
zapach mat tatami w salonie i głośna symfonia cykad za oknem. Ceremonia herbaty, przy
której prawie nie poparzyłam sobie ust, czy przychylne komentarze mieszkających w okolicy
kobiet, uradowanych widokiem Polki, przemierzającej ulice w yukacie. Najbardziej uderzający był
festiwal hanabi. Właśnie wtedy, siedząc na obrośniętym trawą pagórku, z uwagą obserwując
rozkwitające na nocnym niebie „ogniste kwiaty”, zdałam sobie sprawę, że naprawdę udało mi się
tutaj przyjechać. Nim się obejrzałam, do oczu zaczęły napływać mi łzy...
Do Polskich realiów wróciłam z głową w chmurach i, pomimo że serce ściskała
tęsknota musiałam podjąć kolejny ważny krok w moim życiu – zmienić uczelnię. Tym razem
wybór padł na Polsko-Japońską Akademię Technik Komputerowych w Gdańsku. Chciałam
połączyć wieloletnią pasję twórczą z miłością do odległej, azjatyckiej krainy. Udało się. Podczas
studiów zgłębiłam tajniki kaligrafii, plakatu i grafiki warsztatowej. Wykłady obejmowały także
japońską historię i język, co pozwoliło mi lepiej poznać i zrozumieć to miejsce.
Jednocześnie podjęłam próbę "zarażenia" swym entuzjazmem rodziny – a dokładnie
swojej matki. Rodzicielka nie była zachwycona pomysłem samodzielnej wyprawy na drugi koniec
świata, lecz miłość działa w tajemniczy sposób i aby sprawić mi radość, z wielkimi oporami, moja
mama wsiadła na pokład samolotu, który wylądować miał na lotnisku Haneda. Dla mnie także
nie była to łatwa przeprawa. Miałam świadomość, że tym razem jestem zdana na siebie i swoje
umiejętności oraz na ludzką życzliwość – tej, jak się okazało, na szczęście nie brakowało.
Samodzielna wyprawa miała jednak wiele plusów. Mój japoński w końcu miał okazję
zabłysnąć w pełnej krasie podczas rozmaitych interakcji z autochtonami. Brak organizacji z
zewnątrz pozwolił mi także opuścić granice gigantycznej metropolii i na własne oczy zobaczyć
mniejsze miejscowości – jak chociażby Kawagoe, które w 2015 roku nie było jeszcze pochłonięte
falą zagranicznych turystów. Przyjemnie było zagubić się w tym mieście, wśród zalanych słońcem
ulic i podziwiać niesamowite, wiekowe domy z grubymi oknami, przypominającymi masywne
sejfy. Izakaye, małe sento czy prowadzone przez babcie second-handy stały się dla mnie polem
do nawiązywania kontaktów i przyjaźni, które przetrwały próbę czasu. A wspomniana już wyżej
mama wróciła do kraju z głową pełną Japonii i także zostawiła tam cząstkę siebie.
Moja przygoda nie skończyła się jednak – zaczęła ewoluować w zupełnie nowym
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kierunku. Sztuce japońskiej poświeciłam dwie ze swoich prac naukowych. Starałam się zgłębić
tajniki popkultury, a jednocześnie sztuki tradycyjnej, jak ukiyo-e. Szczególnie zafascynowała mnie
rola kobiety, zarówno w życiu codziennym, jak i sztuce oraz sposób, w który była i jest ona
przedstawiana.
W międzyczasie, w 2017 roku po raz kolejny odwiedziłam swój ukochany kraj, aby
bliżej poznać magiczne zaułki Kioto i o własnych siłach zwiedzić rozliczne świątynie tego miasta.
Po raz kolejny zabrałam ze sobą mamę, której fascynacja rosła z każdym dniem. Tym razem udało
nam się odwiedzić historyczną Narę, pełną uroczych, lecz lekko strasznych, gdy
skonfrontowanych z ciastkiem jeleni, a także Uji wypełnione zapachem herbaty wraz z robiącą
wrażenie świątynią Byodo-in. Gdy ponownie znalazłam się w kraju, poznałam bratnią duszę,
równie mocno zafascynowaną Japonią jak ja – swojego męża. Razem podjęliśmy decyzję, aby
zamiast hucznego wesela wybrać się do kraju Kwitnącej Wiśni – przy okazji realizując kolejne
marzenie, które urodziło się w mej głowie. Podjęłam próbę pokazania swej twórczości, która
dotyka japońskiego społeczeństwa – jego ogromnych zalet, ale także rozlicznych problemów
szerszej publiczności. W przeprowadzeniu tego planu pomogła mi znajomość języka,
szlifowanego przez wiele lat. Ku mojemu zdziwieniu, galeria, do której odważyłam się napisać,
postanowiła spełnić moje życzenie i umożliwić mi zorganizowanie wystawy. Tym sposobem, do
Japonii polecieliśmy nie tylko my, ale także kilka obrazów. Jak więc wygląda wystawa na drugim
końcu świata? Wbrew pozorom wcale się nie różni od naszych rodzimych wydarzeń. Zostaliśmy
bardzo ciepło przyjęci przez właścicieli przestrzeni wystawienniczej. Ich entuzjazm dodatkowo
rozpaliła nasza opowieść o planowanym ślubie. Również zwiedzający podchodzili do twórczości
z ciekawością i zrozumieniem. Artysta z tak dalekiego kraju, dotykający ich własnych kulturowych
zawiłości wydawał się podmuchem świeżego powietrza.
Oprócz tego staraliśmy się poznać różne oblicza Japonii. Od tętniącego życiem,
pełnego bodźców Tokio z jego rozlicznymi drapaczami chmur po spokojne, czasem melancholijne
wręcz Kioto. Ogromne wrażenie zrobiły na mnie niezliczone matsuri, w których braliśmy udział.
Święto światła w Narze jest jednym z moich najpiękniejszych wspomnień z tego wyjazdu.
Wiekowe latarnie, emitujące blask pośród leśnego mroku sprawiały wrażenie zagubionych dusz,
których ogniki wznosiły się w powietrzu, wyznaczając nam ścieżki. Całego wyjazdu i wszystkich
wspaniałości, które mieliśmy okazję zobaczyć, ciężko byłoby tu opisać. Japonia, po raz kolejny
odcisnęła na moim sercu ślad.
Ta podróż zainspirowała nas do otworzenia kolejnego rozdziału naszego życia, który
mamy nadzieję, rozpocznie się w niedalekiej przyszłości. Podjęliśmy decyzję o studiach
kierunkowych związanych z dydaktyką języka angielskiego, co ma nam umożliwić w przyszłości
pracę w Japonii i przyczynianie się do wzrostu oraz rozwoju społeczeństwa. Oczywiście jest to
wyzwanie. Codziennie staramy się polepszać nasze umiejętności i stawać się biegłymi w tym
nowym zawodzie. Tak gwałtowna zmiana w życiu wymaga przygotowań – szczególnie kiedy
podchodzi się do niej z ogromną powagą. Nie ukrywam, że stanowi to nie lada wyzwanie. Nasze
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dni wypełnione są ciężką pracą, egzaminami, praktykami... Wystarczy jednak jedno spojrzenie na
zdjęcia, którymi poprzetykane są grube tomy domowych albumów, aby naładować baterie i
zebrać siły do dalszej walki.
Mam nadzieję, że za kilka lat otworzę oczy i zobaczę rozciągającą się przede mną
sylwetkę jednego z japońskich miast. Wtedy będę wiedziała, że w końcu, jestem w domu.
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Płynność czasu i towarzyszące światu transformacje sprawiają, że ludzie obierają
różne drogi w swoim życiu. Brzmi to nader prosto. Każdy człowiek jednak, mimo wyborów,
jakie przed nim się pojawiają, zależny jest od dwóch wartości – znanych jako los i
przeznaczenie. Gdy cofniemy się wstecz, możemy zaobserwować, jak bardzo ludzkość
zmagała się z wahaniami losu i również to, jak dzielnie nasi przodkowie walczyli z
przeznaczeniem, przyzwalając na jego wpływ lub negując jego zgubność. Nie ma większej
różnicy dla Japończyka czy Polaka we właściwym odczytaniu powyższych słów, gdyż nasze
obie nacje łączy burzliwa historia, wzbogacona o liczne najazdy i kolonizacje, transformacje
i ciągłe próby przetrwania. Ten ostatni czynnik przyczynił się do ochrony czegoś, co wspiera
kulturę i bogactwo intelektualne. Mowa rzecz jasna o tradycji.
Wyobraźmy sobie, że widzimy przed sobą most. Jego obrośnięte mchem
fundamenty, wyglądają solidnie i pewnie, co świadczy o talencie rzemieślników
odpowiedzialnych za budowę. Każdy element, pieczołowicie wykonany dzięki pracy
zwinnych rąk, stanowi trwałą całość; konstrukcję pozwalającą i starym, i młodym
pokoleniom na poruszanie się w każdą z obydwu stron. Jeżeli ten metaforyczny ujrzeliśmy
wystarczająco dokładnie, możemy wyrażenie „most” przemianować na słowo „tradycja”.
Efekt będzie bardzo podobny, gdyż związany z ludzką pracą, zaangażowaniem i przepływem
zróżnicowanych pokoleń wykorzystujących stare rozwiązania. Tradycyjność bowiem
stanowi połączenie między starym i nowym, jednym krajem i drugim – a to ostatnie możemy
odnieść do Japonii i Polski z pełną zasadnością tych słów. Tradycja jest mostem, który już od
ponad 100 lat łączy obie kultury tych krajów, zacieśniając wzajemnie ich stosunki
dyplomatyczne. Wspomniany na wstępie los, również silnie splata ze sobą obydwa te kraje,
nadając im mocny charakterologiczny rys, gdyż zarówno Polacy, jak i Japończycy wspólnie
walczyli o wyzwolenie swych ziem spod obcych wpływów, odznaczając się przy swych
działaniach szczerym oddaniem i patriotyzmem. Przeznaczenie sprawiło, że po XIX wieku
pełnym izolacji, Japonia zainteresowała się Polską – z wzajemnością. Wartości narodowe
kultywowane w krainie „wschodzącego słońca” oraz „sercu Europy” zbiegały się ze sobą,
zupełnie jakby stanowiły początek i koniec jednej nici. Obrona honoru, szacunek względem
rodziny, silna tożsamość kulturowa – stanowią trzon tradycji będących odbiciem Polski i
Japonii jednocześnie. Owszem, temu wszystkiemu towarzyszą różnice związane z
umiejscowieniem na mapie świata; wszak Japonia długo była zamknięta na obce wpływy,
podczas gdy różne narodowości często torowały sobie drogę na zagraniczne tereny, właśnie
przez terytorium Polski. Co więcej, jak dobrze pamiętamy, polska kraina na dłuższy czas
zniknęła z map Europy, podczas gdy japoński lud zmagał się z próbą zacierania jego wartości
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i obyczajów przez przypływających na statkach gaijinów (pol. obcokrajowców). Choć brzmi
to abstrakcyjnie z perspektywy XXI wieku, należy docenić to, że obydwa kraje, mimo
wszelkich przeciwności i losu i przeznaczenia, przetrwały. Po to, by rozkwitnąć na nowo i
wydać na światło dnia owoce przepełnione narodową dumą i tradycją.
Nie tracące nigdy na znaczeniu elementy, możemy odnaleźć wszędzie dookoła nas.
Gdy mowa o rodzinie – stare fotografie, pamiętniki i przedmioty codziennego użytku,
zawierają w sobie emocje i energię naszych krewnych i świętej pamięci przodków. To samo
odnosi się do innych czynników otaczających nas, Polaków i Japończyków. Nasza
międzykrajowa ponadczasowość, nie skupia się na samym obrazie rodziny przekazującej
wartości z pokolenia na pokolenie. Owa więź sięga znacznie głębiej, tworząc obraz punktów
połączonych z sobą w elastyczny sposób i napędzających obopólne zainteresowania i
podobieństwa. Weźmy za przykład flagi. Pozornie, składają się one z identycznych kolorów,
czyli są do siebie zbliżone. Gdy jednak zwrócimy na nie dokładniejszą uwagę, nie umknie
nam fakt, że w przypadku tej polskiej, pojawia się podział na pas bieli i czerwieni, sąsiadujące
ze sobą – podczas gdy japońska flaga stosuje podział na czerwień zamkniętą w pasie bieli.
Ta ostatnia flaga, poprzez czerwony okrąg zawieszony na białym tle, nawiązuje do symboliki
solarnej (największej w naszym układzie gwiazdy oraz japońskiej bogini słońca Amaterasu),
podczas gdy jej polska towarzyszka, czerwienią i bielą stara się zaprezentować czystość i
krew. Gdzie w tym więź? Na pewno na to pytanie pomoże nam odpowiedzieć Tarot, choć
nie poprzez dosłowną wróżbę. Owa mistyczna talia, zawiera w grupie większych arkanów
numer XIX oficjalnie znany jako „słońce”, będący kartą waleczności, zwycięstwa i nadziei.
Tutaj można powrócić więc do japońskiej i polskiej flagi, będących kolorystycznie
związanych ze słońcem, czyli siłą, wiarą i właśnie nadzieją – często utożsamianą z
kierowaniem wszelkich próśb i życzeń w stronę słonecznego punktu na nieboskłonie.
Oprócz symboli, nawiązujących do wartości narodowych i historii, podobnie wyrażają to
ubrania. Tradycja zawierana jest w nich poprzez sposób wytwarzania, materiały stosowane
do produkcji lub w najprostszym kroju i designie, tak bardzo odmiennym – zależnie od
miejsca czy pory roku. Polacy, na myśl o japońskim klasycznym ubiorze, widzą oczyma
wyobraźni kobiety i mężczyzn, odpowiednio odzianych w yukaty, kimona, hakamy, haori i
inne elementy garderoby, zależnie od okazji. Japończycy z kolei, ciekawi polskiego folkloru
i tradycyjnych odzień, aktualnych po dziś dzień mogą z zaciekawieniem spoglądać na Polki i
Polaków, przywdziewających ludowe stroje, odmienne w zależności od tego o jakim polskim
regionie mowa, gdyż tak jak yukata i kimono nie są tym samym, tak i strój podhalańskich
Górali lub Kaszubów z Pomorza, nie będą prezentować się, tak samo. Choć krój i kolory
każdego tradycyjnego odzienia, będą odmienne zależnie od regionu, województwa, wyspy
czy kręgu kulturowego (czy to jesteśmy w Japonii, czy w Polsce), wspólnym mianownikiem
po raz kolejny stanie się tradycja, wyrażana poprzez barwne kroje, okazje, dla których dane
ubiory są przygotowywane - oraz przez ludzi sięgających po wybrane stroje.
Styl i prezencja nie są jedynymi wyznacznikami, pośród największych podobieństw
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między kulturą polską i japońską. Należy pamiętać o słynnym powiedzeniu: „przez żołądek
do serca” czym nawiązujemy do sztuki gotowania i samej kultury ucztowania. Czyż polskie
pierogi nie są w jakiś sposób zbliżone do japońskich pierożków gyoza? Czy podobnie nie jest
w przypadku klasycznego rosołu w zestawieniu z zupą ramen? Owszem, dodatki i tak zwane
„regionalne przysmaki” będą się różnić w zależności od miejsca, jednak po raz kolejny widać
tutaj podobieństwa. Słodkie, słone i kiszone jedzenie cieszy się powodzeniem w Polsce i
Japonii. Możliwe, że polskie potrawy będą intensywniejsze w porównaniu z wyważonymi
smakami japońskich dań, co nie umniejsza ani jednej, ani drugiej kuchni. Również kultura
podawania jedzenia nie różni się nadmiernie, gdyż oba narody lubią zjeść sycąco i zdrowo.
Gdybyśmy próbowali zestawiać brytyjskie dania z polskimi, pojawiłoby się bardzo niewiele
podobieństw. Podobnie byłoby w przypadku próby zestawienia japońskich specjałów i
hiszpańskich – gdzie poziomy intensywności smaku i stosowanych przypraw, znalazłyby się
na dwóch skrajnych końcach, u jednego i drugiego kraju. Na takim przykładzie można
wnioskować, że nie tylko wartości historyczne, wartości stylu, ale i kulinaria, stanowią
budulec takiego mostu tradycji łączącego „Kraj Kwitnącej Wiśni” z „krajem europejskiego
środka”. Japońska ceremonia chanoyu będzie znacząco uszlachetniać i przewyższać to, w
jaki sposób Polacy traktują picie herbaty. Polski Tłusty Czwartek natomiast, może zaskoczyć
obcokrajowców poprzez sposób w jaki raz na rok, serwuje się pączki i traktuje podczas
konsumpcji. Samo spożywanie jedzenia – prócz rutynowych trzech posiłków w ciągu dnia i
konkretnych rodzajów diet – potrafi być kluczowe w przypadku kultury korporacyjnej.
Bonenkai (znane z tego, że odbywają się w grudniu, często w izakayach) dla przykładu, są
typem japońskich firmowych imprez, organizowanych raz do roku przez współpracowników.
Podobnie bywa w Polsce; może brak nam tej samej nazwy, ale i tutaj większe korporacje
organizują przyjęcia pracownicze, podczas których spożywane jest jedzenie, duże ilości
alkoholu, uczestników zaś zachęca się do tańców i wspólnej zabawy. Również sztuka,
literatura i muzyka są bardzo ważne w kulturze polskiej i w kulturze japońskiej. Tak jak na
polu kompozytorów filmowych zasłynął Polak, Krzysztof Komeda (zmarły pod koniec lat 60.
ubiegłego wieku), tak w Japonii jednym z najbardziej znanych kompozytorów stał się Joe
Hisaishi, cieszący się dużą popularnością wśród polskich melomanów. Klasyczne obrazy i
drzeworyty, a zarazem abstrakcyjne dzieła Hokusaia, zapadają obserwatorom w pamięć
podobnie jak prace malarskie Zdzisława Beksińskiego, które bywały również nadrealne i
mocne w swym wyrazie, za czasów, gdy ów artysta żył i je tworzył. Czy przejdziemy dalej w
przypadku książek do Ryunosuke Akutagawy lub Henryka Sienkiewicza, wszędzie w
przypadku danych artystów – czy to polskich, czy japońskich – będą mocno rzucać się w oczy
takie cechy, jak systematyczność oraz unikalność kunsztu i tożsamości twórczej.
Każdy most i przejście, narażone są na uszkodzenia. Czasem chodzi o rzekę płynącą
pod konstrukcją, która może podmywać fundamenty. Innym razem upływ czasu bywa
bezlitosny dla ludzkiego dzieła. Taką metaforę można by przypisać do tych elementów
polskości i japońskości, które całkowicie się mijają lub są bardzo od siebie odrębne. Nigdy
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bowiem grunt polityczny w obydwu tych krajach nie był taki sam. Tak samo podziały
historyczne czy ekonomiczne, nie szły dla Japończyków i Polaków w parach. Wszystko to
sprawia, że nie tylko kilometry i oceany stanowią o dosłownym dystansie, ale też
niemożliwe do przejścia struktury, powstałe w wyniku ludzkich działań. Nie możemy zatem
porównywać podatków polskich z podatkami japońskimi. Przepisy prawne, płace minimalne
lub stopa bezrobocia – będą w każdym z obydwu tych krajów, zależne od bardzo
odmiennych czynników. Jednak, jak to w związkach bywa „czasem przeciwieństwa się
przyciągają” więc być może te „logiczne różnice” są kolejnym atutem dla budowania relacji
japońsko-polskich. Zapewne nikt z nas nie poczułby stuprocentowego komfortu, mając
styczność z własnym klonem. Tak samo Polska być może nie byłaby atrakcyjna dla Japonii,
gdyby stanowiła jej odwzorowanie. Dlatego mimo punktów wspólnych, granice niemożliwe
do przeskoczenia, to doskonały przykład motoru napędzającego zainteresowanie i chęć
badania tego, co nieznane – przez Polaków w Japonii i Japończyków w Polsce. Ktoś stworzył
kiedyś następującą sentencję: „Piękno zależne jest od oczu, jakie na nie patrzą” i nie popełnił
błędu w doborze tych słów, albowiem bazując na tym, w jaki sposób spoglądamy na dany
obiekt, miejsce lub sytuację, dostrzegamy zawsze coś innego. Tak jak wspomniany na
wstępie most ma za zadanie łączyć coś mimo podziałów, odległość lub inna bariera, którą
owo przejście wymija – stanowi wspaniałą motywację dla budowy mostu i dla przekraczania
niemożliwego.
Ponad osiem tysięcy kilometrów oddziela Polskę od Japonii – a jednak taka odległość
została przekroczona dzięki chęciom, rozwojowi, technologii i determinacji. Ponadczasowe
tradycje, wieki kultury i społecznej walki o narodowy indywidualizm, pozwoliły zbliżyć się do
siebie dwóm pozornie obcym narodom. Ostatnie sto lat udowodniło, że relacja powstała na
bazie współpracy i wzajemnej korelacji, nie poszła na marne; nasz wspólny pomost
budowany jest po dziś dzień przez naród polski i japoński. Jednak to wspomniana na wstępie
tradycja i przyszłość zadecydują ostatecznie o tym, jaki finał spotka biało-czerwonych i
ponadczasowy dorobek każdej z obu nacji reprezentujących owe barwy szlachetności i
lepszego jutra.
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Junichiro Sakamoto
„Aż do nieba” - budujmy wzajemne zrozumienie next 100 lat”

W maju 2017 r. w Jokohamie zobaczyłem wystawę z okazji 50. rocznicy debiutu wielkiej
artystki. Nazywa się Riyoko Ikeda, jest wokalistką i autorką mang. Na wystawie poświęconej
jej karierze, moją uwagę przyciągnęło nie jej reprezentatywne i niezwykle popularne dzieło
„Róża Wersalu”, lecz opis pracy znajdującej się gdzieś w rogu sali. „Aż do nieba - tajemnicza
historia Polski” to opowieść przedstawiająca życie Józefa Poniatowskiego, arystokraty z
wybitnego rodu szlacheckiego walczącego o wyzwolenie Polski, która w XVIII wieku była
podzielona, a następnie rządzona przez otaczające ją mocarstwa w XIX wieku.*
*Nadzór: Riyoko Ikeda Production. 50. rocznica debiutu
Wystawa Riyoko Ikeda - oficjalna książka „Róża Wersalu”, Asahi Shimbun. 2017, wydanie
papierowe.
Miłośnicy historii, zwłaszcza zainteresowani historią europejską, doskonale znają carycę
rosyjską Katarzynę II, rewolucję francuską, Napoleona, wyprawę Napoleona do Rosji.
Jednak w tym czasie istniała też smutna historia o Polsce, ale kiedy byłem uczniem zupełnie
nie zdawałem sobie z tego sprawy.
[Polonez heroiczny]
Podczas przerwy na lunch w letni dzień, ja jako uczeń szkoły średniej w prowincjonalnym
mieście, pobiegłem do sali muzycznej, aby samodzielnie poćwiczyć podstawową część
akompaniamentu dla kwartetu chóralnego. Z daleka do moich uszu dochodziły lekkie tony
Poloneza heroicznego Chopina. Grał go kolega z klasy. Pod względem ocen byłem celującym
uczniem, jednak ilekroć słyszałem jego grę, zawsze czułem w ustach gorzki smak porażki.
Nie mówiłem tego na głos, jednak po każdej zakończonej próbie, w głębi serca biłem mu
brawo. Nie wiedziałem wiele o czasach Chopina, ani o jego ojczyźnie - Polsce, ale byłem
naprawdę zafascynowany tym, że jego muzyka zapada głęboko w serce. Samo słuchanie
dzieła Chopina wypełniało mnie poczuciem satysfakcji.
[Dachau, Niemcy]
Kiedy byłem na pierwszym roku studiów, zaprzyjaźniłem się z niemieckim studentem z
wymiany. Myślałem o ukończeniu szkoły, jak również o opanowaniu niemieckiego jako
swojego drugiego języka obcego. W związku z tym, wziąłem udział w konkursie
krasomówczym organizowanym przez Niemieckie Stowarzyszenie Miast Siostrzanych.
Szczęśliwie zostałem zwycięzcą, również dzięki wsparciu między innymi wcześniej
wspomnianego kolegi z Niemiec. Nagroda dodatkowa pozwoliła mi zwiedzić południowe
Niemcy i Austrię, ale najbardziej zapadł mi w pamięć znajdujący się pod Monachium obóz
koncentracyjny w Dachau. Niestety nie mogłem na spokojnie go zwiedzić, ponieważ
odwiedziłem muzeum tuż przed zamknięciem. Dowiedziałem się też, że w sąsiedniej Polsce
znajduje się obóz koncentracyjny w Oświęcimiu, a do Dachau przyrzekłem sobie jeszcze raz
wrócić.
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[Serial „Biała wieża”, Polska]
Czwarta ekranizacja serialu telewizyjnego opartego na powieści socjalistycznej o tym
samym tytule autorstwa Toyoko Yamazaki, oryginalnie była o wizycie w obozie
koncentracyjnym w Dachau w ramach udziału w międzynarodowej konferencji w
niemieckim Heidelbergu. Miejsce akcji serialu przeniesiono do Warszawy, zdjęcia
wykonywano też w Auschwitz - podobno wtedy też po raz pierwszy wykonano tam zdjęcia
do filmu fabularnego. W zimowym pejzażu warszawskich Łazienek Królewskich odbywa się
scena pożegnania pomiędzy prof. Goro Zaizenem (granego przez Toshiakiego Karasawę) i
Keiko Hanamori (w jej rolę wcieliła się Hitomi Kuroki). W długim fragmencie filmu
przedstawiono profesora, który w przerwie podczas konferencji był oprowadzany po obozie
koncentracyjnym. Miejsce, w którym tory prowadzące do obozu rozwidlały się, było drogą
do piekła – bez względu na to, którą drogą podążyłeś. Wywierało ono piorunujące wrażenie
jako pozostałość po ludzkiej tragedii. Lata płyną, a ja już jako członek społeczeństwa,
pogłębiam swoje nienasycone zainteresowanie i miłość do Polski, a nie do Niemiec.
[Moja misja wymiany między Japonią, a Polską]
Teraz w styczniu 2019 r., w setną rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych między
Polską, a Japonią, zdobyłem bardzo cenne doświadczenie. Organizacja non profit
przygotowywała wydarzenie, które miało na celu promowanie dialogu międzykulturowego
w oparciu o temat podróży i kuchni regionalnej. Miałem okazję zrealizować swój plan i
współorganizować spotkanie oparte na tej formule, poświęcone przedstawieniu polskiej
kultury poprzez filmy połączone z degustacją dań kuchni polskiej przygotowanych pod
opieką Polaków. W tym czasie otrzymaliśmy wsparcie od Instytutu Polskiego, jak również
od wielu przyjaciół zaangażowanych w rozwijanie relacji pomiędzy Polską i Japonią.
Swoimi przemyśleniami mogła podzielić się z uczestnikami spotkania organizatorka
Festiwalu Filmów Polskich – wielokrotnie przeplatała swoją opowieść osobistymi historiami
o tych momentach w życiu, w których szczególnie odczuwała fascynację Polską i jej czar.
Ciepło wspominała również Polaków, którzy wiernie odtworzyli pożywne japońskie potrawy,
przygotowane na podstawie przepisów przekazanych jej bezpośrednio przez babcię. Myślę,
że udało się nam zrealizować nasz pierwotny plan w jego ogólnym zarysie.
Pojawiło się jednak pewne niedociągnięcie. Zwróciliśmy się z prośbą do jednej organizacji
studenckiej, aby jej członkowie – ci, którzy studiowali w Polsce – poprowadzili po posiłku
warszaty. Mieli bardzo dużo do zrobienia w związku z warsztatami i przygotowywali się z
niezwykłym oddaniem. Niemniej jednak zaproponowany przez nich temat został zmieniony
przez głównego organizatora na tydzień przed wydarzeniem.
Nie będę wchodził w szczegóły, ale powód tej decyzji rozumiałem w następujący sposób.
“Polityka asymilacji kulturowej prowadzona przez mocarstwa zaborcze, objawiająca się
między innymi poprzez zakaz używania języka polskiego”, jest zbyt ponurym i trudnym do
przyswojenia materiałem. Dla studentów doskonale znających historię Polski byłby to
idealny temat, lecz uczestnicy wydarzenia nie mogliby czerpać z niego żadnej przyjemności.
Nawiasem mówiąc – pierwotny temat (bez bezpośredniego wskazywania na Polskę) brzmiał
następująco „Wyobraź sobie, że twój kraj zniknął, a używanie języka ojczystego zostało
zabronione. W jaki sposób przekażesz tradycję, kulturę i historię swojego kraju następnemu
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pokoleniu?”.
Czasy się zmieniły, jednak rzeczywiście, jeśli za temat przyjąć takie przykłady ostrej
dyskryminacji rasowej i ludobójstwa, do jakich zalicza się żywiona przez nazistów pogarda
względem Żydów i późniejszy Holokaust, dla osób dopiero zaznajamiających się z obcą
kulturą będzie on nieznany i trudny do zrozumienia. Wracając jeszcze do kształtowania się
kultury i przekazywania jej kolejnym pokoleniom – język, język ojczysty, odgrywa tutaj
doniosłą rolę i jako osoba odpowiedzialna za plan wydarzenia poczułem głęboki żal, że
temat ten został odrzucony. Decyzja ta była dla mnie nieoczekiwana, może nawet przesadna.
Z powyższego doświadczenia wyciągnąłem następujące wnioski. Myślę, że kiedy opowiada
się o kulturze czy historii swojego kraju i przekazuje się odbiorcy z innego kręgu kulturowego
wiedzę o jej tragicznych momentach, o okresach zniewolenia, to istnieją odpowiednie po
temu sposoby.

[Promocja wymiany między Japonią, a Polską poprzez inscenizację w wykonaniu skarbu
japońskich sztuk scenicznych - rewię Takarazuka]
Wierzę w siłę sztuki. W szczególności sztuki scenicznej, gdzie dystans pomiędzy artystą i
widzem jest mały, a w sercu rozbrzmiewa nie tylko nieruchomy obraz, ale żywa, rzeczywista,
obustronna ekspresja.
Od 15 lat działam jako wolontariusz przy programach promujących wymianę
międzynarodową i wspierających studentów przyjeżdżających do Japonii. Po tym czasie z
dużą dozą pewności siebie jako jeden z przykładów japońskiej sztuki mogę przedstawić
rewię Takarazuka, w która w tym roku obchodzi 105. rocznicę działalności. Jak
wspomniałem wcześniej, przeniesienie na deski teatru najbardziej rozpoznawalnego dzieła
pani Ikedy, “Róży Wersalu”, w ogromnym stopniu przyczyniłoby się do wzmocnienia
przyjaznych stosunków nie tylko z Japonią, ale także z Francją, która stała się sceną rewolucji.
Ponadto marzy mi się również inscenizacja mangi “Aż do nieba - Tajemnicza historia Polski”
jako efektywny sposób opowiedzenia o bogatej kulturze Polski oraz o jej przepełnionej
smutkiem historii. Chciałbym ponownie ocenić to mniej znane dzieło, gorąco pragnę, aby
poznały je osoby najbardziej zaangażowane w rozwijanie relacji polsko-japońskich, a żeby
pani Ikeda oraz rewia Takarazuka odniosły się z sympatią do tego pomysłu i umożliwiły
wcielenie go w życie. Utwór ten przedstawia różnorodne, atrakcyjne postaci, które mogą
zainteresować wszystkich bez względu na płeć oraz, jak przystało na panią Ikedę, umiejętnie
wprowadzoną fabułę, a poza tym ukazuje dokładnie zgłębioną, niepowtarzalną, bolesną
historię Polski.
Poniżej przedstawię argumenty przemawiające za moim pomysłem:
1) Specjalnością Takarazuki są sztuki tragiczne.
Publiczność nie pragnie wyłącznie komedii. Poprzez tragedię można odkryć prawdę o życiu,
a dzięki zanurzeniu się we wspólnie odczuwanym smutku, można ponownie wypełnić się
witalną energią.
2) Takarazuka posługuje się technikami, które pomagają zrozumieć historię i tło epoki.
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Na przykład, oprócz głównej obsady, rola komiczna może za pomocą pointy służyć jako
zabawne wyjaśnienie podsumowujące historię. Ponadto dzięki dynamicznej zmianie
scenografii można wizualnie pomóc w zrozumieniu fabuły.
3) Wiele sztuk składa się z dwóch części: pierwsza połowa jest tragedią, druga przepełniona
jest radością i młodością. Sprawia to, że przedstawienie jest dobrze zrównoważone i po
spektaklu można poczuć przypływ świeżości.
4) Nie długość, a różnorodność**
Jak wspomniałem wcześniej, w ponadczasowym arcydziele „Róża Wersalu” podjęto próby
opowiedzenia historii z punktu widzenia pełnych uroku postaci, jakimi są między innymi
Rosja, Prusy, Austria czy Francja. W związku z tym spodziewam się, że wzrośnie również
liczba fanów tego utworu.
**Bibliografia-Autor: Chiaki Nakamoto - Tetsudō gaisha ga tsukutta “Takarazuka” to iu
kiseki (Zainspirowany przez spółkę kolejową cud zwany „Takarazuka”) Poplar Shimbun,
2017.
[Podsumowanie]
Ikeda Riyoko Production wypożyczyła nam polskie tłumaczenie mangi „Aż do nieba tajemnicza historia Polski” celem wystawienia jej podczas wspomnianego wcześniej,
zaplanowanego i zrealizowanego w styczniu 2019 r. wydarzenia. Chciałbym jeszcze raz
złożyć wyrazy wdzięczności za okazaną życzliwość.
Żywię nadzieję, że mój mały krok stanie się znany wielu osobom z obydwu krajów
wspierających współpracę polsko-japońską, przyczyni się do współpracy z wieloma
zainteresowanymi stronami, takimi jak pani Riyoko Ikeda oraz rewia Takarazuka, dzięki
czemu w niedalekiej przyszłości będę mógł ten mały krok uczynić.
Jestem przekonany, że stanie się on inspirującym wydarzeniem w obliczu next 100 lat relacji
polsko-japońskich oraz next 100 lat Takarazuka Opera Company.
Koniec.
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Naoya Toriyama
„Co u licha? – Polski urok”

Jest takie powiedzenie „nie oceniaj książki po okładce” – myślę, że jest ono bardzo
trafne w stosunku do Polski.
Po raz pierwszy przyjechałem do Polski w maju 2014 roku, kiedy to miałem wystąpić
na Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej „Kody” w Lublinie oraz w mieszczącej się 200
metrów pod ziemią scenie w kopalni węgla w Zabrzu. Wstyd się przyznać, ale w tamtym
czasie niewiele wiedziałem o tym kraju. Nie tylko nie znałem sławnych Polaków i polskiej
historii, ale nawet nie potrafiłem wskazać dokładnego położenia tego kraju na mapie. Nawet
nie przypuszczałem, że po jednej wizycie w Polsce tak polubię to miejsce.
Występowałem już za granicą w kilku krajach i wszystkie wydawały mi się niezwykle
interesujące, ale nigdy jeszcze nie byłem aż tak zaabsorbowany nowym miejscem. Co
wzbudziło we mnie tak silne emocje? Wielokrotnie zadawałem sobie to pytanie, jednak do
tej pory nie potrafię znaleźć na nie odpowiedzi. Oczywiście, jestem w stanie wymienić wiele
powodów, za które uwielbiam Polskę. Polska kuchnia jest pyszna, miasta i przyroda są
piękne, a ludzie są bardzo mili i interesują się Japonią. Fascynuje mnie również polskie kino
i sztuka. Mogę jeszcze długo wymieniać powody, jednak żaden z nich nie wydaje mi się
wystarczający.
Wydawało mi się, że jestem jedyną osobą oczarowaną w ten sposób przez Polskę,
ale wygląda na to, że jednak tak nie jest. Rozmawiając z Japończykami uczącymi się języka
polskiego oraz tymi poznanymi na polskich wydarzeniach w Japonii, zrozumiałem, że wielu
z nich miało podobne doświadczenia.
Wynikało z tego, że to co poczułem to nie był pojedynczy fenomen, ale to Polska ma
w sobie jakiś niesamowity urok.
Ta niespodziewana wizyta w Polsce sprawiła, że po powrocie do Japonii
postanowiłem zacząć uczyć się języka polskiego. W gimnazjum i liceum byłem całkiem niezły
z angielskiego, na studiach dzięki rocznej wymianie w Chinach, opanowałem język chiński w
stopniu komunikatywnym, więc pomyślałem, że z polskim też „jakoś” mi się uda. Z lekkim
duchem przystąpiłem więc do nauki języka polskiego, ale wcale mi się „jakoś” nie udało.
Polski nie należy bowiem do języków, które można łatwo opanować.
Zrozumiałem, dlaczego w przewodniku dla obcokrajowców, stanowczo odradzano
naukę polskiego. Z powodu zbyt ciężkiej gramatyki, doradzano tam, aby nauczyć się na
pamięć kilku prostych zwrotów, takich jak dzień dobry, dziękuję. Szczerze mówiąc,
żałowałem, że ta książka wpadła mi w ręce. Na Tokijskim Uniwersytecie Studiów
Międzynarodowych organizowano przez kilka lat kurs języka polskiego, na który
uczęszczałem, jednakże liczba uczestników na drugim semestrze była zawsze znacznie
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mniejsza niż na pierwszym. Wydaje mi się, że liczba rezygnujących osób jest dowodem na
to, jak trudnym językiem jest polski. Ja również miałem wtedy wybór, żeby zdystansować
się i zrezygnować z nauki, ale myślę, że to ten niesamowity urok, jaki ma w sobie Polska, mi
na to nie pozwolił.
Kiedy po pierwszej wizycie w Polsce oświadczyłem żonie, że pokochałem ten kraj i
mam zamiar zacząć uczyć się języka polskiego, podobno pomyślała, że zwariowałem.
Zobaczywszy mnie starającego się mówić po polsku i słuchającego polskiego radia szybko
zrozumiała, że nie żartuję.
Taką zmartwioną o moje zdrowie psychiczne żonę, zabrałem w swoją drugą podróż
do Polski. Po powrocie do domu, żona zaczęła gotować żurek, kolekcjonować polskie filmy
na DVD oraz pić herbatę z ceramiki wyprodukowanej w Bolesławcu. Od tego czasu, kiedy
mamy możliwość wyboru miejsca wyjazdu związanego z pracą, zawsze z żoną wybieramy
Polskę.
W domu czasem rozmawiam w języku polskim i żona rozumie prawie wszystko o
czym mówię. Oglądając polskie filmy są momenty, w których nie rozumiem odniesień
historycznych i niejednokrotnie okazuje się, że ona rozumie je lepiej ode mnie.
Tak, jak język polski jest skomplikowany, tak też wiele polskich filmów jest dla mnie
niejasnych i po ich obejrzeniu trudno mi czasami zrozumieć, o co w ogóle chodziło. Nie
oznacza to jednak, że polskie kino nie jest interesujące, lecz że tkwi w nim jakiś niesamowity
urok.
Oboje z żoną mamy bzika na punkcie Polski. Na przykład, polska flaga składa się z
dwóch prostych kolorów, górna połowa jest biała, a dolna – czerwona. Raz zdarzyło mi się
wypatrzyć biało-czerwoną flagę, więc niezwykle się ucieszyłem, myśląc, że była to flaga
Polski. Ogromnie się rozczarowałem, kiedy okazało się, że kolory były odwrócone, a była to
flaga Indonezji. Zacząłem też nosić marynarki i koszule w jaskrawym czerwonym kolorze,
których wcześniej nigdy bym nie założył. Kiedy Polacy widzą mnie, są zdumieni. Bez
wątpienia, dzięki Polsce moje życie zmieniło się o 180 stopni. Byłem w wielu krajach, ale
pierwszy raz doświadczyłem czegoś takiego.
Rok temu pojechałem do Polski na 40 dni, by doskonalić swoje zdolności językowe.
Nie było to jednak szkolenie zorganizowane przez moją firmę, lecz sam zapłaciłem za ten
kurs. Jak zawsze udając się do Polski, również w czasie swojego pobytu w szkole językowej,
zdarzało mi się tęsknić za domem i za japońskimi potrawami, jednak ostatniego dnia wcale
nie chciałem wracać do Japonii. Tak przy okazji, kiedy jechałem w tym roku do Polski,
leciałem z przesiadką i utknąłem na tamtejszym lotnisku, przez co dotarłem do Warszawy z
24-godzinnym opóźnieniem. Czekając, powtarzałem sobie wtedy, że chcę jak najszybciej
wrócić do Polski "do mojego kraju". Przystanąłem jednak na chwilę, zdając sobie sprawę, że
przecież nie jest to moja ojczyzna i nigdy raczej nie będzie.
W ten oto sposób, po swojej pierwszej wizycie w Polsce, zacząłem sam odwiedzać
ten kraj każdego roku. Nadal jednak nie znalazłem odpowiedzi - dlaczego. Chciałbym jednak
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dalej rozwiązywać tę zagadkę kolejnymi podróżami oraz jeszcze bardziej umocnić moje
więzy z tym krajem. Moją ulubioną polską potrawą jest żurek - zupa o niepowtarzalnym
smaku. Innymi słowy, nie da się zrozumieć tego smaku bez wcześniejszego spróbowania tej
potrawy i tak samo jest z Polską. Myślę, że jeśli chce się poznać niesamowity urok Polski,
należy ją doświadczyć wszystkimi zmysłami. Trzeba przede wszystkim tam pojechać. Sam
jestem na to dowodem. Ku mojej radości, kilka lat temu otworzono pierwsze bezpośrednie
połączenie lotnicze pomiędzy Polską i Japonią, a liczba lotów stale rośnie. Z punktu widzenia
Japończyka jest ich jeszcze niewiele, jednak są kolejnym krokiem, by więcej osób mogło
poznać uroki tego kraju.
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Gabriela Wilewska
„Literatura jako istotny element japońskiej kultury”

Kultura jest dziełem idei oraz poczynań człowieka; stanowi przekazywany z
pokolenia na pokolenie ogół fizycznego oraz myślowego dobytku ludności. Dzięki kulturze
społecznej, materialnej oraz duchowej możemy dowiedzieć się wielu cennych informacji
związanych z daną grupą społeczną, państwem, kontynentem. Dla mnie istotnym
elementem kultury, który zawiera w sobie szeroko pojęte wiadomości na temat historii oraz
obyczajów konkretnego kraju jest literatura.
Twórczość literacka zawiera w sobie odpowiedzi na wiele interesujących pytań.
Patrząc na listę najpopularniejszych autorów pochodzących z danego państwa, a następnie,
analizując ich dzieła, możemy wywnioskować, jakie tematy są przez nich najczęściej
poruszane, co za tym idzie – dowiemy się, co fascynuje dane społeczeństwo, co, w jego
odczuciu, jest warte uwagi, a co stanowi dla nich źródło przyjemności i odprężenia.
Bardzo często w polskich wydaniach obcojęzycznych książek, wydawnictwo
zamieszcza w danej pozycji podstawowe informacje na temat jej autora, przybliżając
czytelnikom sylwetkę twórcy. Ponadto, w niektórych wydaniach możemy znaleźć notatkę,
której celem jest wyjaśnienie okoliczności historycznych towarzyszących wydaniu dzieła, co
jest pomocne w zrozumieniu jego fabuły, zwłaszcza kiedy odnosi się ona do życia
codziennego narodu.
Właśnie takie, liczące piętnaście stron, objaśnienie poprzedza wydany w 2019 roku
przez Wydawnictwo Tajfuny „Zmierzch” Osamu Dazaia. Notatka zatytułowana „Upadek”
autorstwa Karoliny Bednarz opisuje sytuację, w której znalazła się Japonia po zakończeniu
II Wojny Światowej oraz straty, jakie poniosło zarówno państwo, jak i społeczeństwo.
Reporterka skupia się również na zjawisku „pokolenia Zmierzchu”, a także zawiera
najważniejszą kwestię, czyli odpowiedź na istotne pytanie „czym więc jest tytułowy
zmierzch?”. Treść wstępu przybliża czytelnikom także kluczowe znamię pisarza, czyli
popełnienie pięciu prób samobójczych, a także okoliczności podjęcia ich, aby, podczas
dalszej lektury, sami mogli zauważyć w bohaterach wcześniej wspomniane maski
omawianego autora.
Notatki dołączone do książek są cennymi lekcjami historii na temat państw, z których
pochodzą dane tytuły. Umożliwia to dowiedzenie się w przystępny, ciekawy sposób, z czym
zmagali się obywatele Kraju Kwitnącej Wiśni ponad siedemdziesiąt lat temu, nie musząc
korzystać z obszernych oraz żmudnych podręczników.
Uważam, że wszelkie bajki, przypowieści osadzone w japońskiej rzeczywistości
również stanowią bardzo ważne źródło wiadomości o tym kraju oraz jego społeczeństwie.
Co więcej, poprzez obecność błyskotliwego morału, edukują swoich czytelników,
przedstawiając im poruszany, momentami nawet niepozorny, temat w zupełnie nowym
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świetle. „Otogizoshi: Księga japońskich opowieści” jest kolejnym dziełem Osamu Dazaia,
którego polska wersja została wydana w 2019 roku przez Wydawnictwo Akademickie Dialog.
Tym razem autor w swojej publikacji przedstawia własną interpretację popularnych w
Japonii opowieści, a także tłumaczy, dlaczego zostały tak napisane. Dzięki niemu
niezaznajomiony z przypowieściami japońskimi czytelnik, może poznać między innymi
historię dziadka i jego nietypowego wnuczka, relację jenota i zajączka, a także zapoznać się
z niezwykłą przygodą Tarō Urashimy. Główny bohater ostatniej powieści – młody rybak,
który ocalił żółwia – jest związany nie tylko z tą japońską legendą, ale jego wizerunek
widnieje na dziecięcych kimonach tworzonych w ubiegłym wieku. Zbiór posiada wartość
edukacyjną, czytając rozdział pod tytułem „Urashima Tarō”, poznajemy bardzo ważną
mądrość Żółwia, otóż „Co to znaczy: „spróbuję wsiąść”? (…) W życiu nie robi się niczego „na
próbę”. „Spróbować coś zrobić” oznacza po prostu zrobienie tego.” Przedstawione przez
Dazaia opowieści są ponadczasowe i oprócz przeżywania emocji towarzyszących odbiorcy
podczas ich czytania, skłaniają go do refleksji na temat natury oraz psychologii przeciętnego
człowieka.
Manga, która jest obliczem sztuki, a jednocześnie literatury, również jest w stanie
być źródłem informacji o obyczajowości. Przykładem może być seria „Bungou Stray Dogs”
autorstwa Kafki Asagiri, zilustrowana przez Sango Harukawę. Głównymi bohaterami
„Bezpańskich literatów” są popularni japońscy pisarze oraz poeci, których dorobek literacki
jest dobrze znany Japończykom, a także stanowi natchnienie dla innych powieściopisarzy, a
także scenarzystów. Czytając mangę, możemy nie tylko odprężyć się, śledząc z
zaciekawieniem losy Zbrojnej Agencji Detektywistycznej i Portowej Mafii, a także
dowiedzieć się kilku ciekawostek na temat autorów oraz zagłębić się w ich twórczości,
poszerzając własny światopogląd. Polskie Wydawnictwo Waneko, które tłumaczy mangę w
pierwszym tomie napisało „Imiona i nazwiska przeważającej części postaci, które pojawiają
się w tej mandze, zostały zapożyczone od największych pisarzy i poetów japońskich,
natomiast Zdolności to tytuły bądź nawiązania do ich najwybitniejszych utworów”,
tłumacząc sens utworów, które zostały wykorzystane przez Asagiriego, na przykład
„Samotny wieszcz” Doppo Kunikidy, „Bestia pod księżycem” Nakajimy Atsushiego. W
dalszych tomach tłumaczka nawiązuje do kolejnych autorów oraz tytułów, które pojawiły
się w fabule mangi. Natomiast w tomie szóstym znajdziemy napisane przez Yuu Okubo
ciekawostki o pierwowzorach bohaterów, między innymi o Ichiyou Higuchi oraz Chuuyi
Nakaharze, które zachęcają do zapoznania się z ich dziełami.
Poezja uczy wrażliwości, logicznego myślenia, interpretacji, wzbogaca nasze
słownictwo, ale także może stanowić inspirację dla wszystkich, w tym innych artystów.
Przykładem są dwie piosenki zespołu Granrodeo, które nie tylko zostały napisane pod
natchnieniem twórczości Chuuyi Nakahary, ale również ich tekst zawiera elementy dwóch
wierszy poety. Piosenka „Darkness my Sorrow”, której tekst napisał Kishō Taniyama opiera
się na wierszu „For the Tained Sorrow”, a także uwzględnia jego cytaty. Podobna sytuacja
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ma miejsce przy „Setsuna no Ai”. Podczas pisania tego utworu wokalista japońskiego
zespołu Granrodeo również inspirował się wierszem Nakahary o tym samym tytule.
Występujące we współczesnej kulturze popularnej nawiązania do twórczości artystów
działających w ubiegłym wieku przyczyniają się do zaznajomienia się przedstawicieli
naszego pokolenia z dorobkiem artystycznym XX wieku. Uważam, że jest to rozwijające
zjawisko, które poszerza światopogląd odbiorcy oraz uświadamia mu istnienie takiego poety,
jak Chuuya Nakahara.
Podsumowując mój esej na temat literatury, jako istotnego elementu japońskiej
kultury, uważam, że twórczość piśmiennicza spełnia wszystkie kryteria, aby można było
nazwać ją fundamentalną. Przytoczone przeze mnie argumenty świadczą, że spełnia ona
bardzo ważną funkcję w edukowaniu czytelników na temat Japonii, jej społeczeństwa,
historii. Jednak oprócz przekazywania wartości edukacyjnych, jest formą sztuki, która
rozwija naszą wyobraźnię, światopogląd, słownictwo, a także inspiruje nas.
Bibliografia
 „Bungou Stray Dogs: Bezpańscy Literaci” Kafka Asagiri, Sango Harukawa,
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Nao Yamato
„Sposób dla kobiet z dziedzin STEM na naukę w Polsce”

Wprowadzenie
Kobiety stanowią połowę światowej populacji. Ich szanse na wiodące role rosną, a
wraz z nimi liczba krajów, w których zostają one przywódcami czy prezydentami. Jednakże
odsetek kobiet w dziedzinie STEM (nauki ścisłe: Science, Technology, Engineering,
Mathematics), która przyciąga uwagę na całym świecie ze względu na postęp w nauce i
technologii w ostatnich latach, jest nadal niski. Utrzymuje się tendencja, że większość kobiet,
od studentek po naukowców, preferuje inne dziedziny, np. edukację.
Studiując informatykę, zdałam sobie sprawę, że mogę mieć duży wpływ na
poradzenie sobie z tym problemem. Z tego powodu postanowiłam napisać esej z myślą o
przyszłych kobietach STEM w Polsce i Japonii. O ich przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.
Spotkanie z Madame Curie
Nie ma fizyków czy chemików, którzy nie znaliby Madame Curie, dwukrotnej
laureatki Nagrody Nobla. Ja dowiedziałam się o jej życiu i badaniach, czytając komiksy
edukacyjne, które były w szkolnej bibliotece, gdy byłam jeszcze w piątej klasie.
Bardzo lubiłam zajęcia z przedmiotów ścisłych i byłam podekscytowana
eksperymentowaniem z palnikami, zlewkami, próbkami w sali naukowej, która tak bardzo
różniła się od mojej zwykłej klasy. W tym czasie nie miałam żadnych szczególnych pomysłów,
a jedyną wspaniałą kobiętą jaką znałam w dziedzinie STEM była Maria Skłodowska-Curie.
Jeśli chodzi o mnie, kiedy dopiero zaczynałam uczyć się podstaw chemii i fizyki,
takich jak roztwór wodny i elektryczność, niezrozumiałe i niewyobrażalne były dla mnie rad
i promieniowanie, ale wiedząc, że chemia i fizyka dają wiele możliwości, chciałam się ich
uczyć dalej. W gimnazjum, a potem w liceum poziom chemii i fizyki stawał się coraz
trudniejszy, a ja napotkałam barierę, której nie dało się pokonać samymi zainteresowaniami.
Pomimo to uczyłam się dalej, będąc wdzięczna, że nie dyskryminują mojej płci i narodowości
i mogę się normalnie uczyć. Ponadto na lekcji historii świata dowiedziałem się o okupacji
Polski przez różne kraje oraz o pierwszej wojnie światowej, więc miałam okazję dowiedzieć
się więcej o życiu Pani Curie i jej wkładzie w społeczeństwo.
Podejście Pani Curie do przeciwności losu
Gdy ukończyłam szkołę średnią i kiedy studiowałam informatykę, poznałam sposób
życia Pani Curie i zrozumiałam, że można się z niego wiele nauczyć w związku z problemami,
jakie napotykają kobiety na współczesnych kierunkach STEM. Pani Curie napotkała różne
trudności nie tylko w kwestiach badawczych, ale i społecznych, takich jak rasizm i seksizm.
Jestem pod wielkim wrażeniem jej postawy, która opierała się na miłości i zaangażowaniu
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na rzecz społeczeństwa, a nie złości i nienawiści wobec problemów, nawet tych
krzywdzących i niesprawiedliwych. Powszechnie wiadomo, że kochała swoją ojczyznę,
Polskę, ponieważ nadała pierwiastkowi nazwę polon*. Kochała Polskę pomimo tego, że
będąc tam, nie miała szans uzyskać edukacji, a tym bardziej zostać nauczycielką, ze względu
na to, że była kobietą.
Pani Curie z gotowością stawiała czoła przeciwnościom losu i kontynuowała swoje
jakże owocne badania. Jednakże przeciwstawiała się nie tylko problemom, ale również
kwestiom współpracy międzynarodowej, co uwiecznione zostało na pomniku w Muzeum
Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie **.
Powinniśmy zmierzyć się z problemem dyskryminacji obecnym w dzisiejszych
czasach, kiedy to odsetek kobiet w dziedzinie STEM jest dalej niski. Dyskryminacja kobiet na
egzaminach wstępnych do szkół medycznych została nagłośniona w Japonii już w 2018 roku.
Wiele osób podchodziło do tego problemu – bez rezultatów, było wiele dyskusji – bez
wniosków, więc powoli traciłam już nadzieję. Jednak, gdy ponownie przestudiowałam życie
i naukowe osiągnięcia Pani Curie, udało mi się znaleźć wskazówki, jakie powinno być nasze
nastawienie oraz sposób myślenia, żeby pokonywać takie trudności.
Obecna sytuacja kobiet w dziedzinach STEM w Polsce
Czytając biografię Pani Curie, nauczyłam się żyć i myśleć jako jednostka i
zainteresowałam się obecnym trendem kobiet z branży STEM w Polsce. Ponieważ w klasie
statystycznej miałam badania: „Sytuacja kobiet naukowców w dziedzinie nauki i inżynierii w
Japonii”, zdziwiło mnie, że odsetek kobiet z obszaru STEM w Polsce był naprawdę wysoki.
Według badania przeprowadzonego w 2017 r. przez Eurostat, odsetek kobiet naukowców
w dziedzinie nauki i inżynierii wynosił w Polsce około 48,8% **. Kolejno w Japonii według
badania przeprowadzonego przez Biuro ds. Równości Płci odsetek kobiet naukowców w
2017 r. wyniósł 15,7% ***. W Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych odsetek kobiet
utrzymuje się w przedziale 30% ****. Na świecie w świetle tej sytuacji odsetek kobiet w
dziedzinie STEM w Polsce można uznać za niesamowitą liczbę.
Co dokładnie zrobiono w Polsce, która osiągnęła tak wysoki wynik kobietnaukowców w porównaniu do innych krajów? Według ankiety przeprowadzonej w 2014 r.
przez OECD, program szkolnictwa wyższego IMHE, agencje rządowe i magazyn kobiecy ELLE,
przeprowadziły konkurs pod tytułem „Girls of the Future, following the path of Maria
Skłodowska-Curie” w dziedzinie STEM i nagradzały aktywne badaczki. ******
Ponadto w tym samym raporcie czytamy, że w 2018r. po raz osiemnasty odbył się
konkurs na wyłonienie kobiet-naukowców we współpracy z agencją rządową i firmą
kosmetyczną L'OREAL, w którym do tej pory nagrodzono 93 badaczki.*******
Znaczenie tych wysiłków uważa się za istotne z dwóch powodów. Po pierwsze,
zachęcają do kariery po studiach STEM, a kobietom-naukowcom i studentkom tworzą
wyraźny wzór do naśladowania podczas podążania tą ścieżką. Ponadto aktywne wsparcie
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rządu, a także kobiecych czasopism i firm kosmetycznych na całym świecie pomoże
kobietom, które nie są zaangażowane w dziedzinie STEM, poznać osiągnięcia kobietnaukowców oraz to, jak ważne jest ich zachęcanie. Myślę, że dzięki tym konkursom
osiągnięcia kobiet w dziedzinie badań STEM, stały się bardziej znane w społeczeństwie i są
zachętą dla innych.
Kobiety powinny uczyć się od Madame Curie, która zdobyła Nagrody Nobla w
dziedzinach chemii i fizyki w czasach, kiedy kobiety nie miały prawa dorównywać
mężczyznom, a ich osiągnięcia naukowe nie były uznawane. Niech da to nam odwagę.
Uważam ponadto, że to cudowne, że ojczyzna pani Curie - Polska - wyprzedza resztę świata,
promując sukces kobiet w dziedzinie STEM i zmniejsza różnicę w liczbie pracowników
względem płci. Ponieważ jednak nigdy nie byłam w Polsce i nie znam żadnego Polaka, tym
razem opierałam się na Internecie. Oprócz przeprowadzonych specjalnych konkursów
należy również wiedzieć, w jaki sposób kobiety z dziedziny STEM myślą o obecnej sytuacji w
życiu codziennym.
Gdybym miała okazję odwiedzić Polskę, chciałbym studiować polską naukę i
technologię oraz poznać różne punkty widzenia, aby potwierdzić społeczną i indywidualną
świadomość kobiet w dziedzinie STEM. Oczywiście nie oznacza to, że w Polsce rozwiązano
już wszystkie problemy, ale udało się osiągnąć ważne zmiany, które przyniosły rezultaty,
więc chciałabym studiować dalej, patrząc z nadzieją na polskie wysiłki.
Zakończenie
Madame Curie pozostawiła po sobie pewną myśl, którą chciałabym zachować w
sercu na czas, kiedy przychodzi mi zmierzyć się z własnymi dalszymi badaniami oraz
problemami związanymi z płcią, które dalej pozostają obecne w środowisku nauk ścisłych:
„Nikomu z nas życie, zdaje się, bardzo łatwo nie idzie, ale cóż robić, trzeba mieć odwagę i
głównie wiarę w siebie, w to, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść
potrzeba”. ********.
Jak wyczytałam z wywodu japońskiego fizyka Hantaro Nagaoka, Polska i Japonia
nadal mają jednych z najlepszych na świecie naukowców i badaczy technologii, takich jak
Pani Curie. Różnica w sytuacji kobiet w dziedzinie STEM w obu krajach jest jednak bardzo
duża. Tak jak wtedy, gdy w szkole podstawowej czytałam biografię Pani Curie, tak i teraz
świadomość osiągnięć Polski w zwalczaniu nierówności względem płci, ponownie dała mi
siłę do działania. Nawet w obliczu nieuzasadnionych sytuacji i trudności uwielbiamy
dziedzinę nauk ścisłych i inżynierii, dlatego my, Japończycy, powinniśmy się uczyć od Pani
Curie oraz Polaków, którym udało się osiągnąć sukces. Ponadto musimy nadal myśleć o
ścieżce, którą podążą kobiety w dziedzinie STEM i podejmować odpowiednie działania.
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Marta Zdrada
„Wśród kwiatów wiśnia, wśród marzeń Japonia”

Pewnego razu była sobie nieśmiała dziewczynka niepotrafiąca odnaleźć się w gronie
rówieśników i spędzająca większość czasu na czytaniu książek. Zdawało się jej, że inne dzieci w
podstawówce ciągle tylko biegają za piłką lub rozmawiają o grach i kreskówkach, które nie były
w stanie jej zaciekawić. Jednak wszystko się zmieniło, gdy od jednej z nielicznych przyjaciółek
usłyszała o anime „Full Metal Alchemist”. Wtedy po raz pierwszy coś, o czym rozmawiały inne
dzieci naprawdę ją wciągnęło i zafascynowało. Nie trzeba było wiele czasu by oglądnie japońskich
animacji stało się jej ulubioną czynnością, szczególnie, że stwarzało to dla niej możliwość
wchodzenia w interakcje z innymi. Dziecięca ciekawość szybko zamieniła się w pasję, która miała
ogromny wpływ na to, jak potoczyło się dalej życie dziewczynki.
Początek tej historii może wydawać się dość błahy, lecz gdyby nie on, zapewne nie
pisałbym teraz tych słów. Moje zainteresowanie mangą i anime szybko się rozwijało. Byłam
urzeczona stylem i oryginalnym sposobem przedstawiania historii, a także poruszaniem o wiele
dojrzalszych kwestii niż w np. amerykańskich kreskówkach. Wielu ludziom twory japońskiej
popkultury kojarzą się - dość stereotypowo - z uroczymi dziewczynkami z wielkimi oczami
zajmującymi się co najwyżej wzdychaniem do pięknych panów albo ewentualnie przemianą w
czarodziejki. Oczywiście istnieje dużo takich właśnie serii, ale stanowią one tylko niewielką część
tego, co można odkryć wśród ogromu różnego rodzaju produkcji. Wśród nich znajdują się serie
historyczne oraz te skierowane do starszego odbiorcy, często posiadające „drugie dno” i
nakłaniające do refleksji. Japońskie animacje zdawały mi się tak odmienne od wszystkiego, z
czym wcześniej miałam styczność, gdy byłam młodsza, że zapragnęłam dowiedzieć się więcej o
kraju i ludziach odpowiedzialnych za stworzenie czegoś, co w zasadzie odmieniło moje życie.
Tak właśnie rozpoczęła się moja fascynacja Japonią, jej kulturą, językiem i historią.
Wtedy też pojawiło się moje największe marzenie, by kiedyś odwiedzić ten kraj. W gimnazjum
zapisałam się na aikido. Treningi nauczyły mnie nie tylko jak skutecznie się bronić, lecz również
jak utrzymać dyscyplinę oraz być cierpliwym, dokładnym i wytrwałym. Zyskałam też dzięki temu
więcej pewności siebie i wiary we własne możliwości, a także miałam okazję poznać
niesamowitych ludzi, którzy poświęcili tej sztuce walki całe życie, a swoją technikę doprowadzili
prawie do perfekcji. Budzili oni we mnie ogromny podziw i szacunek, a chęć dążenia do
dorównania im w przyszłości dawała mi motywację do ciągłego doskonalenia moich zdolności.
Podjęłam też wkrótce pierwszą próbę nauki języka japońskiego. Najpierw próbowałam uczyć się
sama, lecz brakowało mi systematyczności. Wstąpiłam więc do szkoły językowej, która
poszerzyła moje grono znajomych, tym razem też o Japończyków, którzy prowadzili zajęcia. Osób,
z którymi mogłam dzielić swoje pasje zaczęło gwałtownie przybywać. Już nie byłam tą samotną
dziewczynką siedzącą nad książkami bez konkretnego celu – poznawałam nowych ludzi, uczyłam
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się nowych rzeczy i znajdowałam coraz to nowe rzeczy, które mnie interesowały.
Kolejne zmiany nadeszły, kiedy zaczęłam jeździć na konwenty oraz festiwale kultury i
popkultury japońskiej. Tłumy ludzi w kolorowych strojach i przebraniach, każdy inny, oryginalny
– to zdawało się wręcz nierealne, że wszystkich łączy ta sama pasja. Do tego stoiska ze stertami
mang i gadżetów, obok których ciężko przejść bez wydawania całej zawartości portfela oraz
panele pozwalające nie tylko pogłębić swoją wiedzę, lecz także podyskutować na wiele tematów
związanych z Krajem Wschodzącego Słońca, mangą i anime lub po prostu spędzić czas w
towarzystwie niezwykłych osób, stwarzają klimat, z którym ciężko się spotkać gdziekolwiek
indziej. Właśnie ta niecodzienność tego rodzaju imprez sprawiła, że chciałam stać się jej częścią
również pod względem aparycji, dlatego nauczyłam się szyć, by móc tworzyć kostiumy i wcielać
się w moje ulubione postacie podczas kilku dni spędzanych w tej niesamowitej atmosferze.
Umiejętność obsługi maszyny do szycia okazała się oczywiście bardzo przydatna przy wielu
innych okazjach, ale bez motywacji, jaką było tworzenie przebrań na konwenty, próba zabrania
się za uszycie czegokolwiek raczej nigdy nie przyszłaby mi do głowy. Teraz, po wielu latach odkąd
po raz pierwszy coś związanego z Japonią przykuło moją uwagę, przygotowuję się do rozpoczęcia
studiów na filologii angielskiej ze specjalnością tłumaczeniową z językiem japońskim. Dalej
doskonalę się w sztukach walki - nie tylko aikido, lecz również iaido. Na festiwalach już nie tylko
jestem uczestnikiem, lecz także sama prowadzę prelekcje. Mimo że wyjazd do Japonii wciąż
jeszcze pozostaje dla mnie w strefie marzeń, kocham ten kraj równie mocno jak swój własny.
Dzięki temu zainteresowaniu mogłam nawiązać wiele nowych znajomości z ciekawymi osobami,
stworzyć wspaniałe wspomnienia i też w pewien sposób zmienić siebie na lepsze. Czasami
zastanawiam się, kim bym teraz była i co bym robiła gdybym nigdy nie zachwyciła się Krajem
Kwitnącej Wiśni. Naprawdę ciężko jest mi to sobie wyobrazić, bo wszystko, co dzieje się teraz w
moim życiu ma w jakiś sposób związek z Japonią – hobby, czas wolny, a nawet przyjaciele i szkoła.
Bardzo możliwe, że bez tej pasji dalej byłabym zagubioną w świecie dziewczynką, która nigdzie
nie potrafi się wpasować. Jednak los chciał, bym na swojej drodze natknęła się na ten kraj tak
odległy, a jednak tak mi bliski. Kraj moich marzeń - Japonię.
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